
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

94 ناجح 505550535455411زهراء علي نايف كاظم221622150014 1  58.71

85 راسب 66570غ60غ54زينب رحيم عبد ا ناصر221622150017 2  0.00

70 راسب 5560535057400أستبرق مجيد عبد السيد والي221722150001 3  0.00

80 ناجح 546461706853450انوار هلل فارس نعاس221722150002 4  64.29

57 راسب 5651255050550آيات حيدر مهدي طرار221722150003 5  0.00

84 ناجح 595089636850463تقى حميد خضر حميد221722150005 6  66.14

74 ناجح 506175506660436حنين احمد حامد عزيز221722150006 7  62.29

85 ناجح 776580846769527حوراء فهمي چخيور خلف221722150008 8  75.29

78 ناجح 565750505061402دعاء جواد كاظم احمد221722150009 9  57.43

85 ناجح 665071507850450دلل علي منصور زاهي221722150011 10  64.29

64 راسب 0غ5630515053رغد جاسم جهاد راضي221722150013 11  0.00

58 راسب 5031535056390رمله حميد عبد كاظم221722150014 12  0.00

85 ناجح 615067805550448روان احمد كاظم والي221722150015 13  64.00

81 ناجح 605054516158415ريام علي منصور زاهي221722150018 14  59.29

77 ناجح 505081586450430زهراء عامر كامل هامش221722150020 15  61.43

85 ناجح 705476678261495زينب علي هاشم طاهر221722150021 16  70.71

71 راسب 5032545262500ساره طالب حسين كسار221722150022 17  0.00

75 راسب 5072510غغ57صدى علي حسن زغير221722150023 18  0.00

74 راسب 5038505565500طيبه عماد صبري بوهان221722150024 19  0.00

79 راسب 0غ50غغغ55عل خليل ابراهيم عبد221722150025 20  0.00

83 ناجح 706758507158457نور فاضل شهد محيل221722150029 21  65.29

81 راسب 5050314052500هجران أحمد حسين بچاي221722150031 22  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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

10 12 % 54.55

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

10  311 0 8 0 

6 1 10 0 6 0 

 60.00 33.33 90.91 0.00 75.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


