
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 رملة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

66 راسب 5550502777580ايمان كاظم محيسن عليوي221622115006 1  0.00

73 راسب 5137565055500زهراء كاظم هادي عطيه221622115014 2  0.00

76 ناجح 716054506972452وئام جياد محيبس جاسم221622115044 3  64.57

77 راسب 5450722853500أبتهال عبدعلي طعيمه عبد علي221722115001 4  0.00

81 ناجح 595054655758424اسراء عبد الخضر ذياب عطشان221722115005 5  60.57

76 ناجح 655581507959465اكرام جار ا م عنود221722115007 6  66.43

70 راسب 0غغ56505050ام البنين جوده جناح حسين221722115008 7  0.00

80 ناجح 615257505267419امال جبار ثابت جبار221722115009 8  59.86

94 راسب 6633875787640انعام صبيح رهيف م221722115010 9  0.00

93 ناجح 909195888390630انفال صالح عبد جبار221722115011 10  90.00

70 ناجح 637087558172498حوراء هاني محسن برغال221722115018 11  71.14

67 ناجح 585078546463434دعاء ماجد شنان كاظم221722115019 12  62.00

57 راسب 5750536352330زهراء اسماعيل جواد كاظم221722115022 13  0.00

75 راسب 5640866364500زهراء شمخي جابر دخيل221722115023 14  0.00

57 ناجح 535053565054373زينب جواد كاظم منشد221722115025 15  53.29

88 ناجح 888695907873598ساجده سلمان رزاق حسين221722115027 16  85.43

69 راسب 735558670%5011ساره عبد الرضا راشد مجلب221722115028 17  0.00

74 ناجح 565761725059429سجى كزار جبر راضي221722115029 18  61.29

67 راسب 5850425861570سكينه نمر طالب جعفر221722115030 19  0.00

69 راسب 0غ54غغغ50ضفاف كاظم فيصل رضا221722115032 20  0.00

80 ناجح 505083567555449فاطمه رزاق حسين عوده221722115034 21  64.14

74 ناجح 606684566153454فاطمه يحيى هاشم سلمان221722115036 22  64.86

84 راسب 6735895064390مريم فؤاد حسن حنظل221722115040 23  0.00

73 راسب 5250505855400منى علي داود سلمان221722115041 24  0.00

67 راسب 5036606261540ندى سلمان زياره صبر221722115043 25  0.00

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 رملة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

90 ناجح 746064785969494ندى م ياسين بشيت221722115044 26  70.57

69 راسب 655550370غ59نور الهدى طالب كريم عزيز221722115047 27  0.00

79 راسب 5040765373590نور الهدى مؤيد سلمان زلمه221722115048 28  0.00

69 راسب 5450785050400نور علي حسين جاسم221722115049 29  0.00

66 ناجح 645178507063442هبه عيسى رزاق حسين221722115051 30  63.14

54 راسب 5023503055500هدى دعيب جباره عبيد221722115052 31  0.00

59 راسب 5537675675500هدى سعيد راشد مجلب221722115053 32  0.00

75 ناجح 505080615050416هدى غالب عزيز ابراهيم221722115054 33  59.43

86 ناجح 708086676771527هند عيسى رزاق حسين221722115055 34  75.29

المشاركون

34 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 16 % 47.06

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 
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 100.00

4 

4 

12  23 8 21 0 

4 1 1 8 16 0 

 33.33 50.00 33.33 100.00 76.19 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


