
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 البتول للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

388رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 راسب 7259553962510أيات احمد خردال جواد221722388001 1  0.00

65 راسب 3350360%503818بدور طالب حامد ياسر221722388002 2  0.00

91 ناجح 667777507470505بيداء باسم سعدون خضير221722388003 3  72.14

67 راسب 5136363451500تبارك شوقي حسن كاظم221722388004 4  0.00

65 راسب 5057505952400جهينه ابو دلف ظاهر حاتم221722388005 5  0.00

69 راسب 52500غغغ52حنين حيدر م علي221722388006 6  0.00

78 راسب 0غ515863غ50رجاء يوسف محيسن عامر221722388007 7  0.00

74 راسب 5054500غغ58رسل عبد الكريم جاسم م221722388008 8  0.00

79 راسب 0غ5056غغ50ريام اياد علي حسين221722388009 9  0.00

90 ناجح 596271506470466ريام جواد عبد مجلى221722388010 10  66.57

78 ناجح 605070597263452زهراء علي عبد ا برتو221722388012 11  64.57

77 راسب 0غ5550235050زهراء غالي م خلف221722388013 12  0.00

62 راسب 5032245031230زهراء ناظم منحر انعيس221722388014 13  0.00

55 ناجح 507778698187497زينب ابراهيم عطيه مطر221722388015 14  71.00

76 ناجح 587059617557456زينب حسين داخل هاني221722388016 15  65.14

57 راسب 5057503550500زينب عباس ياسر حسين221722388017 16  0.00

77 راسب 390خمس51%505318زينب عطيه عاجل نعمه221722388018 17  0.00

83 ناجح 748060716081509زينب م عبد فارس221722388019 18  72.71

71 ناجح 557553627166453شكران عدنان عطيه حسين221722388020 19  64.71

53 راسب 0غغغغغغشهد عبد الكاظم شنو عبد الحسين221722388021 20  0.00

85 راسب 0غغغغغغصيدا طالب م برهان221722388022 21  0.00

86 ناجح 608350667679500عبير عبد الكاظم كاطع هاني221722388025 22  71.43

56 راسب 0%502135502819فاطمه حميد خضير حميد221722388026 23  0.00

82 ناجح 666184547767491فتيان جليل حنون منثر221722388027 24  70.14

83 ناجح 765363556275467نبأ رزاق صالح مهدي221722388028 25  66.71

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 البتول للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

388رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 ناجح 575057505050392نبأ علي جابر عويد221722388029 26  56.00

77 راسب 5057540غغغنور باسم م جعفر221722388031 27  0.00

65 راسب 5040505060500نور عقيل جاسم سعد221722388032 28  0.00

65 ناجح 627166508395492هبه صادق ابراهيم جاسم221722388033 29  70.29

83 راسب 5869425062780وديان زكي مطرب فيصل221722388034 30  0.00

المشاركون

30 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 12 % 40.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

7 

7 

21  148 8 8 0 

16 7 4 5 3 0 

 76.19 50.00 50.00 62.50 37.50 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


