
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 البتهاج المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

215رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

80 راسب 5737616354620احمد اياد عبد المير حمادي221721215001 1  0.00

77 ناجح 605068745263444احمد وليد حميد شناوة221721215003 2  63.43

56 راسب 0غغغغغغحيدر فاضل سلمان باهض221721215006 3  0.00

80 راسب 5550425054370رائد م مولى متاني221721215007 4  0.00

69 راسب 505050500%5017سجاد عقيل خزعل هادي221721215009 5  0.00

51 راسب 0غغغ58غغسجاد هاني مولى متاني221721215010 6  0.00

75 راسب 520غغغغغعلي هادي ناصر سعيد221721215015 7  0.00

89 ناجح 735372845964494م هاشم كوتي سرحان221721215019 8  70.57

72 راسب 5050425050500مناف فرج م عناد221721215022 9  0.00

63 راسب 0غغغغغغمنتظر م مولى متاني221721215024 10  0.00

85 راسب 5631555760640موسى م جزري سلطان221721215025 11  0.00

92 ناجح 565157505850414تبارك كريم حميد عزيز221722215001 12  59.14

72 راسب 325037500غ50حوراء احمد مجيد حسين221722215003 13  0.00

80 ناجح 525052565355398حوراء جعفر مهدي حميد221722215004 14  56.86

69 راسب 5032203451500خديجة ضايف شعيوش علي221722215005 15  0.00

74 راسب 5125595059500دعاء م عزيز حسين221722215006 16  0.00

80 راسب 500غغغغغرباب عزيز معيجل فياض221722215007 17  0.00

94 راسب 6531303865800زينب ريحان بريد منعم221722215008 18  0.00

92 راسب 0غ54غغ6165زينب م سلمان باهض221722215009 19  0.00

80 راسب 0غ5056غغغزينب موحان هادي حسين221722215010 20  0.00

68 راسب 5750633350670سرى داخل حسن حيدر221722215011 21  0.00

87 راسب 5052395854720فضاء م علوان ياسر221722215013 22  0.00

76 راسب 5230505558710نهى علي جبار كزار221722215014 23  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

ثانوية البتهاج المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

215رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 4 % 17.39

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

13  87 4 5 0 

6 2 4 3 4 0 

 46.15 25.00 57.14 75.00 80.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


