
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 0غ665655غ63ابتهاج سعدون ساجت فرج221752160002 1  0.00

78 راسب 6251593655500بنين ميثم نوري مهلهل221752160008 2  0.00

86 راسب 0غغ717576غحوراء عبد الكريم متعب جبار221752160014 3  0.00

79 راسب 0غ6960732831حوراء علي حسين م221752160015 4  0.00

68 راسب 530غ54505350دعاء عواد فنجان جباره221752160018 5  0.00

67 راسب 0غ25%54506419دنيا م عواد حزام221752160019 6  0.00

83 راسب 5864602250650رواء حميد غالي عبد ا221752160023 7  0.00

85 راسب 26350%69505014روان رزاق محسن جابر221752160024 8  0.00

84 ناجح 657750505452432روان يحيى حسن جبار221752160025 9  61.71

84 راسب 0غ50غ765350زهراء كامل ناصر حسين221752160027 10  0.00

87 ناجح 657976666886527زهراء ناصر حسين علك221752160028 11  75.29

79 راسب 520غ69506150زهراء هادي دايخ رحيم221752160029 12  0.00

91 ناجح 8372838179100589زينب تحسين م حريف221752160030 13  84.14

67 راسب 6240515154520ساره صباح مشرف خليص221752160031 14  0.00

79 ناجح 526394507373484سعاد جادر رواش منشد221752160032 15  69.14

87 راسب 0غغغ70غ62سعاد مطير شلش جليل221752160033 16  0.00

92 راسب 6967642951500عفاف عباس هندي حسين221752160034 17  0.00

50 راسب 0غغغغغغغيوم مهدي صالح عويد221752160035 18  0.00

81 راسب 5453793058670فاطمه جبار مسير عباس221752160036 19  0.00

92 راسب 7170713266820فرقان مجيد صبار صايل221752160038 20  0.00

78 راسب 5362562566410مريم قاسم جباري عبيد221752160041 21  0.00

70 راسب 54500%6215%5119نور ابراهيم حسن عكال221752160045 22  0.00

94 ناجح 889598989695664نور جاسم مروي شرشاب221752160046 23  94.86

88 راسب 665068540غ63نور حيدر رسول حسن221752160047 24  0.00

71 راسب 5454755951280نور مطشر عوده شديد221752160048 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 ناجح 778193938181597نور نبيل كتاب خضير221752160049 26  85.29

80 ناجح 695565727653470هدى يوسف حسين م221752160053 27  67.14

95 راسب 7681612250670وسن رحيل سعود عبد221752160055 28  0.00

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 7 % 25.00

 0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


