
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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

51 راسب 5037545050500التفات جليل ذياب علي221522171008 1  0.00

91 ناجح 555271536062444ايناس خضير عباس سماري221622171008 2  63.43

97 راسب 5140746250510زهراء رزاق صكبان عبد221622171010 3  0.00

65 راسب 500غغغ5032ابتسام عبد الكاظم شايع مطرود221722171001 4  0.00

67 راسب 5029514150500اديان خضير عباس حمزه221722171004 5  0.00

82 ناجح 725352755561450اسراء نزيه حميد مخيلف221722171005 6  64.29

74 راسب 5762507642500امنه احمد عبد  الرزاق موسى221722171010 7  0.00

82 ناجح 586768736055463ايات حسين عطا م221722171012 8  66.14

76 راسب 6142795856590ايات ستار محمود قادر221722171013 9  0.00

77 راسب 500صفر56545652ايمان محسن عبد صالح221722171014 10  0.00

67 ناجح 575072585150405براء علي عبد الحسين صالح221722171015 11  57.86

83 ناجح 645060505963429بنين خلف حسن جبر221722171016 12  61.29

86 ناجح 585090505056440بيادر م خير ا عبد العزيز221722171017 13  62.86

80 راسب 5058610غ5450حوراء عباس لفته جاسم221722171018 14  0.00

69 ناجح 565074505050399زهراء حسن خضير حمود221722171022 15  57.00

86 راسب 5834726760520زينب رزاق جابر سلمان221722171024 16  0.00

82 ناجح 686181615050453زينب كاظم عثمان طعيمه221722171025 17  64.71

74 راسب 0غغ50غغ59عبير بشار شمخي جبر221722171027 18  0.00

84 ناجح 645076536164452علياء حسن خضير حمود221722171029 19  64.57

76 ناجح 505372515459415غفران خضير عباس حمزه221722171030 20  59.29

60 راسب 5450605041380فاطمه هاشم حويد سرحان221722171031 21  0.00

75 ناجح 605983505062439فاطمه يحيى بدران دخيل221722171032 22  62.71

85 راسب 6150385050500مريم مخيلف حسن ذرب221722171033 23  0.00

87 ناجح 776183506961488نازك عبد المنعم علي جواد221722171035 24  69.71

82 ناجح 665065546863448هبه حيدر عبد درعي221722171037 25  64.00

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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

91 ناجح 636463638173498هدى حازم علي مدير221722171038 26  71.14

63 راسب 0غ5350605050يسرى م علي عباس مركب221722171040 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 14 % 51.85

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

3 

3 

15  44 7 6 0 

9 3 3 4 5 0 

 60.00 75.00 75.00 57.14 83.33 0.00
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