
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  الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 ناجح 565065525750411اية فوزي عطيه عبد ا221722149003 1  58.71

64 راسب 4050385622500بيداء جاسم كاظم بهلول221722149005 2  0.00

58 راسب 5050505750380تبارك صبار لطيف عطيه221722149007 3  0.00

80 ناجح 545273636462448تبارك عبد العالي شخير صبري221722149008 4  64.00

86 راسب 5050575250340حنان هذال راضي لفته221722149009 5  0.00

89 ناجح 577178786962504حوراء خضير رسن عبد221722149010 6  72.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء موسى مجيد محسن221722149011 7  0.00

96 ناجح 525050515452405رحمه فليح عبد الحسن حامد221722149013 8  57.86

85 راسب 5027605050590رسل فارس فاضل عوده221722149014 9  0.00

86 ناجح 565573685152441رنا قاسم محي محيسن221722149015 10  63.00

88 راسب 5034606350540زهراء عقيل عبد عبد ا221722149018 11  0.00

83 راسب 5450530غ50غزهراء مثنى لطيف حسن221722149019 12  0.00

90 ناجح 505057505050397زهراء م جاسم غزال221722149020 13  56.71

85 راسب 5050547850360زهراء م حسين دريم221722149021 14  0.00

85 ناجح 555553505550403زينب باسم بدر فرج221722149024 15  57.57

غ راسب 0غغغغغغزينب موسى مجيد محسن221722149027 16  0.00

81 راسب 5038684050250ساره خيرا عبد العالي حمادي221722149028 17  0.00

78 ناجح 595050665050403سرور زيد عبيد شناوه221722149029 18  57.57

88 راسب 5037616439510شروق رياض غالب رهيش221722149030 19  0.00

87 ناجح 685181727350482طيبه حميد فرهود طران221722149034 20  68.86

79 ناجح 535179506161434طيبه ناشد حسين سعدون221722149035 21  62.00

65 ناجح 575050505450376فاطمه رحيم حميد ضيدان221722149036 22  53.71

79 راسب 735050530غ52فاطمه عقيل هادي عامر221722149037 23  0.00

85 راسب 5131645050610هاجر م شريف كسار221722149043 24  0.00

68 راسب 5024505350500هيفاء عزيز علوان صيوان221722149047 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  الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 11 % 44.00
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 60.00 50.00 83.33 60.00 55.56 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


