
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 855174797050509ازل سلم جخم جلب221612166001 1  72.71

85 ناجح 605050685050413دنيا قاسم مطشر نعيم221612166022 2  59.00

91 معيد 0صفر7779838077آيه خالد عجيل مثنى221742166002 3  0.00

85 معيد 390صفر415441صفرامل احمد علي عطيه221742166004 4  0.00

98 ناجح 929499879476640ايات كامل ياسر حسين221742166005 5  91.43

95 معيد 8878777237610بركات زياره عبد ا ياسين221742166006 6  0.00

66 معيد 500%18صفر30صفر55بشرى جليل عبد الحسين فراك221742166007 7  0.00

صفر معيد 530%18صفرصفر6330بشرى كريم شناوه دويج221742166008 8  0.00

98 ناجح 919796899387651بنين حيدر شناوه عنيد221742166009 9  93.00

96 ناجح 889892939393653تبارك ابراهيم خليل عيسى221742166010 10  93.29

صفر معيد 820صفر77696677جنان كاظم شنو فرهود221742166011 11  0.00

91 معيد 0صفر59مصفرم81خمائل علي م كاظم221742166012 12  0.00

صفر معيد 0م56م605951رنده جبار حسين ضاحي221742166013 13  0.00

94 ناجح 918796776173579زهراء رياض جليل سلمان221742166014 14  82.71

96 ناجح 806491837066550زهراء عدنان كاظم م221742166015 15  78.57

87 معيد 7268620صفر7256زهراء م زغير راضي221742166016 16  0.00

93 ناجح 9084891009587638زينب جاسم هلل موسى221742166017 17  91.14

92 معيد 0صفرصفرصفر74صفرصفرزينب جليل سلمان هاشم221742166018 18  0.00

74 معيد 0صفر%2419صفرصفر52زينب جواد غالب سعدون221742166019 19  0.00

79 معيد 5434506437320زينب حسين مطشر كتوب221742166020 20  0.00

81 معيد 2933380صفر6255زينب عبد الرحمن خلف حمود221742166021 21  0.00

88 معيد 7562766255420زينب غالب علي سلمان221742166022 22  0.00

91 ناجح 756666676882515زينب م هاشم م علي221742166023 23  73.57

91 ناجح 766382605072494عذراء ستار جليب والي221742166024 24  70.57

صفر معيد 0صفر7082صفرصفر67فاطمه خالد عجيل مثنى221742166025 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 410%5761325519مروه حيدر عواد فيصل221742166026 26  0.00

94 معيد 0صفر607751صفرصفرمروه علي نمنم ساجت221742166027 27  0.00

94 معيد 37600صفرصفر6372مروه فليح كاظم علي221742166028 28  0.00

88 معيد 5153726534610مريم احمد علي عطيه221742166029 29  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرم57نوافل حميد علي منشد221742166030 30  0.00

92 معيد 0صفر6163صفر7662نور م طالب جلب221742166031 31  0.00

90 ناجح 837088957479579هبه فرحان نعيمه عبد221742166032 32  82.71

المشاركون

32 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 21 11 % 34.38

 83.33

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

30 

25 

 90.00

30 

27 

28  3028 30 29 0 

20 19 20 17 16 0 

 71.43 63.33 71.43 56.67 55.17 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


