
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 ناجح 637895658076545أنوار كامل هاشم م221752166001 1  77.86

65 معيد 5551742031390ابتسام عدنان عبد وني221752166002 2  0.00

80 معيد 200م51255020اريج كاظم راضي جاسم221752166003 3  0.00

74 معيد 0صفر7879صفر6963امنه سلم لزيم سموم221752166004 4  0.00

79 معيد 0%523432375018بتول احمد لزيم سموم221752166005 5  0.00

92 ناجح 857664727593557دعاء احمد خالد غانم221752166007 6  79.57

84 معيد 6269633654520رسل مجيد خضر م221752166009 7  0.00

94 معيد 0صفر80صفر624275رنا كاظم محسن عذاب221752166010 8  0.00

88 معيد 53580صفر635050زمن م طعيمه جابر221752166011 9  0.00

86 معيد 6588690صفر81أربعزهراء رضا احمد علي221752166012 10  0.00

88 ناجح 805081849180554زهراء عبد الحسين كاظم نايف221752166013 11  79.14

94 معيد 34220صفر5538مزهراء غانم والي مطر221752166014 12  0.00

85 معيد 0م67صفر4257صفرزهراء قاسم جهاد راضي221752166015 13  0.00

79 معيد 0صفر5467صفرصفر55زينب جبار خضير علي221752166016 14  0.00

90 معيد 6141643454500ساره احمد خالد غانم221752166018 15  0.00

82 معيد 300صفر655050صفرساره سامر عزيز مجيد221752166019 16  0.00

82 معيد 7339546068660سماح حسين بدر علي221752166021 17  0.00

93 ناجح 877894709095607سميه احمد خالد غانم221752166022 18  86.71

84 معيد 7052623669380عبير حسن جابر عبد221752166023 19  0.00

82 معيد 5066680صفر6051فاطمه ابراهيم شديد برغش221752166025 20  0.00

80 ناجح 755565505873456فاطمه جواد كاظم حمد221752166027 21  65.14

84 ناجح 876273748090550فاطمه حيدر عبد علي حمود221752166028 22  78.57

89 معيد 653950360صفر64فرح م جواد مهدي221752166030 23  0.00

78 معيد 78820مصفر8362فرح م حسين حسن221752166031 24  0.00

91 معيد 95860م94م83مريم حازم طالب حمد221752166032 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

93 معيد 0صفر595550صفر72مريم نعيم مشعان سبتي221752166033 26  0.00

63 معيد 62650مم6168ميسلون علي حسين علي221752166034 27  0.00

83 معيد 76260%5911%5619نرجس صالح هادي صالح221752166035 28  0.00

68 معيد 500م4221صفر50نور حسين علي حسين221752166037 29  0.00

صفر معيد 0ممم605161نور نصير غافل بخيت221752166038 30  0.00

84 معيد 0%5314%71585916هاجر كاظم م حسن221752166039 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


