
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 777983807773560آيه خالد عجيل مثنى221742166002 1  80.00

85 راسب 0غغغ54غغامل احمد علي عطيه221742166004 2  0.00

95 ناجح 887877725361524بركات زياره عبد ا ياسين221742166006 3  74.86

66 راسب 500غغغغ55بشرى جليل عبد الحسين فراك221742166007 4  0.00

100 راسب 6336402340530بشرى كريم شناوه دويج221742166008 5  0.00

97 ناجح 776966777282540جنان كاظم شنو فرهود221742166011 6  77.14

91 راسب 0غ59غغغ81خمائل علي م كاظم221742166012 7  0.00

84 ناجح 605951555667432رنده جبار حسين ضاحي221742166013 8  61.71

87 ناجح 725672726862489زهراء م زغير راضي221742166016 9  69.86

92 راسب 0غغغ74غغزينب جليل سلمان هاشم221742166018 10  0.00

74 راسب 0غغغغغ52زينب جواد غالب سعدون221742166019 11  0.00

79 راسب 0غغ5064غ54زينب حسين مطشر كتوب221742166020 12  0.00

81 راسب 0غغغغ6255زينب عبد الرحمن خلف حمود221742166021 13  0.00

88 ناجح 756276625568486زينب غالب علي سلمان221742166022 14  69.43

75 راسب 7082750صفر6761فاطمه خالد عجيل مثنى221742166025 15  0.00

91 راسب 5761345533500مروه حيدر عواد فيصل221742166026 16  0.00

94 ناجح 756160775173491مروه علي نمنم ساجت221742166027 17  70.14

94 راسب 600غصفر637285مروه فليح كاظم علي221742166028 18  0.00

88 ناجح 515372655061440مريم احمد علي عطيه221742166029 19  62.86

غ راسب 0غغغغغ57نوافل حميد علي منشد221742166030 20  0.00

92 ناجح 766266616363483نور م طالب جلب221742166031 21  69.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

12 9 % 42.86

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 100.00

1 

1 

3  63 5 7 0 

2 3 1 3 7 0 

 66.67 50.00 33.33 60.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


