
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

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 راسب 5064500غغ50سراب خالد دليف جخيور221522109013 1  0.00

64 راسب 0غ50غغغغاستبرق حسين مهدي خصاف221722109002 2  0.00

84 راسب 5650543850500اشراق عبد الخالق ناصر موحان221722109003 3  0.00

86 ناجح 656174507188495اطياف حليم عبيد ملجي221722109004 4  70.71

69 ناجح 505050505450373اقبال خضير جهاد عبد221722109005 5  53.29

85 ناجح 585050585065416الزهراء جليل خلف ثامر221722109006 6  59.43

98 راسب 5936575071500ايثار ياسين علي حسين221722109008 7  0.00

91 راسب 5360666850280ايناس مشتاق داخل فليح221722109009 8  0.00

97 راسب 500غ50545455حوراء عبد المير نصيف جاسم221722109011 9  0.00

83 راسب 55650غغغغدعاء ناظم شريف غازي221722109012 10  0.00

81 راسب 5039505060290رانيا ماجد كليب عداي221722109013 11  0.00

90 راسب 5050352641500رحال حسن سلمان عبيد221722109014 12  0.00

70 راسب 0غ50غ50غ50رسل جميل عبدالرضا حسين221722109015 13  0.00

79 ناجح 625562506458430زهراء جاسم م جواد221722109016 14  61.43

82 ناجح 815551725575471زينب حسن حنون عداي221722109018 15  67.29

90 ناجح 507361505467445زينب لزم كاظم جابر221722109019 16  63.57

92 راسب 5032745042500زينب هاني حسين طاهر221722109020 17  0.00

85 راسب 0غغغ50غغساره عطيه شبيب حسن221722109021 18  0.00

94 راسب 5560502958400سجى يوسف مكطوف حمد221722109022 19  0.00

91 راسب 0غ6554817271سهى سالم كاظم رخيص221722109023 20  0.00

85 ناجح 625060505951417شذى سالم كاظم جبر221722109024 21  59.57

69 راسب 0غغغغغغفضاء مالك علي سرحان221722109025 22  0.00

87 ناجح 685077617890511مروه عبادي جلود حويجم221722109026 23  73.00

83 راسب 5037206050270منار صادق فرج سدخان221722109027 24  0.00

92 ناجح 668370506761489نبأ يحيى بشاره ابراهيم221722109028 25  69.86

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

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 راسب 5050275050500نبراس خضير عوفي هلل221722109029 26  0.00

81 راسب 0غ54غغغ50نور قاسم م جاسم221722109030 27  0.00

96 راسب 6540785572600هدى فارس خيون سعد221722109031 28  0.00

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 9 % 32.14

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

4 

4 

18  49 7 8 0 

13 1 6 5 4 0 

 72.22 25.00 66.67 71.43 50.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


