
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 الطيبات اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

189رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 0غغغغغغأيات كريم كاصد ناجي221742189001 1  0.00

65 راسب 0غ747053غغجيهان كريم محسن جابر221742189005 2  0.00

74 راسب 0غ7171غ7166حنان كتاب علي عبد الساده221742189007 3  0.00

57 ناجح 566461745561428حنين كريم جهيد عبد الحسن221742189009 4  61.14

74 راسب 0غ50غ69غ57دعاء فالح جليب رسالة221742189011 5  0.00

71 راسب 510غ6764غ65رباب م رزاق عامر221742189012 6  0.00

81 ناجح 525067565253411رحاب فاضل جاسم م221742189013 7  58.71

68 راسب 0غ6765غغغرسل جميل كاصد ناجي221742189014 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغرملة حبيب كريم جالي221742189016 9  0.00

86 ناجح 866792778484576زهراء نعيم خاجي عرموط221742189020 10  82.29

89 ناجح 556373576355455زينب حسين مشجل راشد221742189021 11  65.00

79 راسب 50520غ618763سوسن عواد فرج جبر221742189024 12  0.00

71 راسب 0غغغغ50غشيرين حسن عبد ا محيسن221742189025 13  0.00

82 راسب 0غ50غغ5154فاطمة حسين مشجل راشد221742189026 14  0.00

77 ناجح 545055505050386كوثر حسن خضير بديوي221742189028 15  55.14

80 ناجح 635350535050399مارلين باقر شبيب حسين221742189029 16  57.00

75 ناجح 646187745879498منتهى فضل كاظم عبيد221742189031 17  71.14

79 ناجح 787599957789592نور م خضير زناد221742189032 18  84.57

77 راسب 500غغ50غ50هدى هادي مكطوف حسين221742189033 19  0.00

60 راسب 50500غغغ61هديل م حسين عطية221742189034 20  0.00

77 راسب 700غ58506450وئام عواد نعيم علي221742189035 21  0.00

79 ناجح 655284588369490ولء جليل كشاش حسن221742189036 22  70.00

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 الطيبات اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

189رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 9 % 40.91

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

1  33 2 4 0 

1 3 3 2 4 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


