
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

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

76 راسب 5853695050340آلم تحسين محسن حرب221722166001 1  0.00

84 ناجح 615174505150421ازهار م كاظم مفتاح221722166002 2  60.14

83 راسب 50510غ71غ57اسماء علي حنون حسن221722166003 3  0.00

66 راسب 5850843850500اسيل هاني جاسم علك221722166004 4  0.00

89 ناجح 737883617152507انوار م ناصر رداد221722166006 5  72.43

83 ناجح 617375805450476ايات جعفر جمعه حمود221722166007 6  68.00

83 راسب 5065500غ6166تبارك احمد داخل راضي221722166010 7  0.00

76 راسب 50550غغغ51تبارك عبد المير حنون حسن221722166011 8  0.00

82 راسب 5056405260330حوراء علي غني كايم221722166013 9  0.00

64 ناجح 505058565950387رؤى عبد الرحمن هاشم زغير221722166014 10  55.29

62 راسب 500غ54غغغرسل ساهر غانم عواد221722166016 11  0.00

77 ناجح 657959506257449روان عبد الكاظم جابر عبد221722166017 12  64.14

88 ناجح 639160656260489زهراء زهير كاظم كليل221722166018 13  69.86

89 ناجح 618081805350494زينب حيدر عطيه خضير221722166021 14  70.57

78 ناجح 645150505050393زينب كريم شناوه دويج221722166024 15  56.14

87 ناجح 616581535950456ساره حميد حسن شمخي221722166025 16  65.14

80 ناجح 557450775050436ساره م حمود ثامر221722166026 17  62.29

86 ناجح 665072785050452سعاد فليح حسن قرداش221722166028 18  64.57

72 راسب 70550غ677088سهام حسين هادي حمد221722166029 19  0.00

69 راسب 3041545250550غفران خليل مجيد فاره221722166032 20  0.00

73 راسب 515038280%3519فاطمه حميد حمزه منخي221722166033 21  0.00

78 راسب 5350400%406618فاطمه محمود شاكر ناصر221722166034 22  0.00

89 ناجح 508974625750471مريم عبد علي مرضوخ جاسم221722166035 23  67.29

71 راسب 500غغغ69غمريم ماجد فنجان عزيز221722166036 24  0.00

88 ناجح 769665826878553نورالهدى جمال سلمان عزيز221722166038 25  79.00

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

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

82 ناجح 506055506250409هدى داخل بداي سلمان221722166039 26  58.43

57 راسب 0غغغغ50غهدير لفته جبار حويس221722166040 27  0.00

90 راسب 5555505032370كوثر حسين طاهر م221722166042 28  0.00
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نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 14 % 50.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 57.14

7 

4 

6  616 6 6 0 

4 4 15 4 1 0 

 66.67 66.67 93.75 66.67 16.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


