
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 النور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

77 راسب 5850594166650سجى احمد مناحي عباس221522156052 1  0.00

66 راسب 5027505056500حوراء محمود عبد الحسن عذيب221622156018 2  0.00

79 راسب 540غ63595050اسيل سلمان شلوك زاجي221722156002 3  0.00

75 راسب 5039545050500الء عباس حريجه حنظل221722156003 4  0.00

86 ناجح 675964697464483اماني علي نزال شخير221722156004 5  69.00

71 راسب 0غ55غغغغبتول جميل لهمود طعيمه221722156006 6  0.00

77 ناجح 637555637392498جنان محمود احمد جاسم221722156008 7  71.14

91 ناجح 716277776975522حنين سمير عطشان عذاب221722156009 8  74.57

83 ناجح 765061565666448حوراء محسن ضاحي خزال221722156011 9  64.00

82 ناجح 667258505450432خديجه جبار نجم خضير221722156012 10  61.71

83 راسب 5033596665590دعاء هادي حرز حسن221722156014 11  0.00

79 راسب 0غغ50غغ50رباب شنداخ راشد حسين221722156015 12  0.00

68 راسب 5939506450500رسل شاكر حميد مسير221722156016 13  0.00

79 ناجح 505671846674480روان سعد كاظم حسن221722156017 14  68.57

75 راسب 0غغغغغ50زهراء عذاب غالي حسين221722156019 15  0.00

70 راسب 5525535050310زهراء قاسم شريف عبد الحسين221722156020 16  0.00

73 ناجح 725079576553449زينب حميد معود عبود221722156021 17  64.14

80 ناجح 505250515650389زينب كعكوش جبار محيسن221722156022 18  55.57

72 راسب 5142525055500ساره رهيف كاظم نزال221722156023 19  0.00

78 ناجح 625151505650398شمس عمار عبدعلي حسين221722156027 20  56.86

85 ناجح 505070505850413شهد علي ياسر مزعل221722156028 21  59.00

75 راسب 5241695158500صبا لطيف عبد الشريف حسن221722156029 22  0.00

79 ناجح 615453605062419طيبه عباس كليوز عيال221722156030 23  59.86

61 راسب 5430545150560عهد عطيه بلط بلو221722156031 24  0.00

52 راسب 0غغغغ5029غدير احمد جاسم شنان221722156032 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 النور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 5629293334500مريم سامي راشد مهوس221722156038 26  0.00

85 ناجح 505067605560427هبه مصطفى عبد الصاحب جبر221722156039 27  61.00

89 راسب 5427695067590هدى شمخي جابر سعدون221722156040 28  0.00

69 ناجح 585350566556407هديل حسن كاظم خماس221722156042 29  58.14

85 راسب 510غغ57غ71هيام م نشينش نعيمه221722156043 30  0.00

61 راسب 0غغغ50غغود حيدر عبد المير حمود221722156044 31  0.00

80 ناجح 565758505059410وصال عبد الكاظم حمد كريم221722156045 32  58.57

المشاركون

32 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 14 % 43.75

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

18  811 3 6 0 

8 7 10 2 5 0 

 44.44 87.50 90.91 66.67 83.33 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


