
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

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 0غغغ555174ابتسام عدنان عبد وني221752166002 1  0.00

80 راسب 0غغغ50غ51اريج كاظم راضي جاسم221752166003 2  0.00

74 راسب 0غ7879غ6963امنه سلم لزيم سموم221752166004 3  0.00

79 راسب 0غ50غغغ52بتول احمد لزيم سموم221752166005 4  0.00

84 راسب 6269633254520رسل مجيد خضر م221752166009 5  0.00

94 راسب 80770صفر627375رنا كاظم محسن عذاب221752166010 6  0.00

88 راسب 6350502653580زمن م طعيمه جابر221752166011 7  0.00

86 راسب 6588690غ81غزهراء رضا احمد علي221752166012 8  0.00

94 راسب 0غغغغ55غزهراء غانم والي مطر221752166014 9  0.00

85 راسب 0غ67غ57غغزهراء قاسم جهاد راضي221752166015 10  0.00

79 راسب 0غ5467غغ55زينب جبار خضير علي221752166016 11  0.00

90 راسب 6158643054500ساره احمد خالد غانم221752166018 12  0.00

82 راسب 0غغ655050غساره سامر عزيز مجيد221752166019 13  0.00

82 ناجح 737154606866474سماح حسين بدر علي221752166021 14  67.71

84 راسب 0غ69%70526219عبير حسن جابر عبد221752166023 15  0.00

82 راسب 5066680غ6051فاطمه ابراهيم شديد برغش221752166025 16  0.00

89 راسب 50520%64586517فرح م جواد مهدي221752166030 17  0.00

78 ناجح 836279597882521فرح م حسين حسن221752166031 18  74.43

91 راسب 95860غ94صفر83مريم حازم طالب حمد221752166032 19  0.00

93 ناجح 726859555050447مريم نعيم مشعان سبتي221752166033 20  63.86

63 راسب 6168603862650ميسلون علي حسين علي221752166034 21  0.00

83 راسب 0غ5650592776نرجس صالح هادي صالح221752166035 22  0.00

68 راسب 500غغغغ50نور حسين علي حسين221752166037 23  0.00

81 راسب 6051613740550نور نصير غافل بخيت221752166038 24  0.00

84 راسب 0%5315خمس715859هاجر كاظم م حسن221752166039 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

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

22 3 % 12.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

7  211 1 5 0 

6 2 1 0 4 0 

 85.71 100.00 9.09 0.00 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


