
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

76 راسب 5154375150500زهره عمار عبيد صياح221622160027 1  0.00

88 راسب 5176520غغ57وديان عوده حمدان منهي221622160065 2  0.00

71 راسب 5054325850240ابتهاج حمد سلمان مطنش221722160001 3  0.00

77 راسب 5050366150500ازهار تعيب ناصر علي221722160002 4  0.00

93 ناجح 545756716050441اسماء جابر مدلول عباس221722160003 5  63.00

76 ناجح 625352585050401اسماء عطيه حمدان غصاب221722160004 6  57.29

89 راسب 5333665052510الء حسين حمود خضير221722160006 7  0.00

79 راسب 5035515050330امل ياسر حمد ا نعمه221722160008 8  0.00

96 ناجح 7371831008259564امنه حسن ستار جبار221722160009 9  80.57

85 ناجح 506177586050441انوار حسين مسير موسى221722160010 10  63.00

94 ناجح 525075595655441بنين حسين رزاق مناحي221722160012 11  63.00

83 راسب 242839250%5012تبارك عوده دخيل وادي221722160013 12  0.00

92 راسب 5754678532500تبارك مشتاق نور حميد221722160014 13  0.00

85 ناجح 505050636351412حنان راضي عبد دعيم221722160015 14  58.86

92 راسب 5350265053500حنين حسين علي نادر221722160016 15  0.00

92 راسب 5050505050360خلود صباح عبد حميد221722160017 16  0.00

90 ناجح 555553645453424دموع خالد كاظم صاحب221722160018 17  60.57

86 ناجح 545071505750418رسل م حسن تسيار221722160019 18  59.71

83 راسب 5559368450380رشا علي خلوي كلهام221722160020 19  0.00

78 راسب 0غغغغ50غريام جابر عدوه حزام221722160021 20  0.00

92 راسب 5142506750500زهراء جبار حسن جبر221722160022 21  0.00

65 راسب 0غغغغغغزهراء جمال عبد علي عبد الحسين221722160023 22  0.00

66 راسب 0غغ5050غ51زهراء ضايف ظاهر نغماش221722160024 23  0.00

79 ناجح 547278865457480زهراء كريم لفته معن221722160025 24  68.57

88 راسب 0غغغغغغزهراء كمال طعمه مانع221722160026 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 راسب 0غغ50غغغزهراء مهدي حمود خضير221722160027 26  0.00

72 راسب 570غ50505850زهره حسن عبد علي عبيد221722160028 27  0.00

68 راسب 5031206342340زهره يوسف ضيول جبر221722160029 28  0.00

71 ناجح 507060745858441زينب عبد المير البريد مري221722160030 29  63.00

70 راسب 0غ5050غغ50زينب عبد الحسين شريف هليل221722160031 30  0.00

65 راسب 0غغغ70غغساره رحيم جوده سالم221722160034 31  0.00

69 راسب 5442625056750شروق عباس شريف رزاق221722160036 32  0.00

82 ناجح 505650636871440شروق محسن علي جابر221722160037 33  62.86

71 راسب 0%362757502814غسق حيدر بودي حمد221722160039 34  0.00

62 راسب 5024505038220غصون حميد تايه مسير221722160040 35  0.00

73 ناجح 597672756060475فاطمه رزاق ياسين ظاهر221722160041 36  67.86

غ راسب 0غغغغغغفاطمه عقيل محسن شمخي221722160042 37  0.00

68 ناجح 505066555158398كافي هلل زعال ديثان221722160043 38  56.86

77 ناجح 507176505050424مراحب مجيد غانم زركي221722160045 39  60.57

64 راسب 5038315150500مريم عمران ذريب جبر221722160047 40  0.00

80 راسب 5028714042320مريم مطشر جبار هوين221722160048 41  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمنال علي كاظم مري221722160051 42  0.00

65 ناجح 505950595050383ندى نعيم سكران ردام221722160054 43  54.71

68 راسب 0غغ5850غ50نرجس م داغر مسير221722160055 44  0.00

76 راسب 5353305667500نور حيدر فالح خلف221722160057 45  0.00

79 ناجح 565458655350415نور خضير كريم مناحي221722160058 46  59.29

58 راسب 5238265550250هاجر غايب هباش حميدي221722160059 47  0.00

69 راسب 505052500غغهبه عطيه حسن بطي221722160061 48  0.00

78 ناجح 505050505552385هجران جابر كامل جلب221722160062 49  55.00

76 راسب 500غغغغ50هيفاء علي ظاهر عويد221722160064 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

51 راسب 5040507350260وفاء حسين محيسن عيسى221722160066 51  0.00

67 راسب 655568500غ60يسرى طاهر حسن نشمي221722160067 52  0.00

المشاركون

52 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

35 17 % 32.69

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 85.71

7 

6 

23  139 16 22 0 

11 4 7 10 11 0 

 47.83 30.77 77.78 62.50 50.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


