
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

ثانوية العاديات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

177رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 515052550غ52تماضر خالد كاظم حسين221622177006 1  0.00

66 راسب 5028505570500زينب سليم محسن جبر221622177019 2  0.00

85 راسب 5041506266510آمال جميل حسين بطي221722177001 3  0.00

87 ناجح 647163628957493اسماء خضير جابر نجم221722177004 4  70.43

72 راسب 5050504152220اسماء فارس مطشر نايف221722177005 5  0.00

81 ناجح 726274778171518بتول لفته جابر نجم221722177008 6  74.00

75 راسب 0غ5053غغ50بنين عادل هاشم اسماعيل221722177010 7  0.00

59 راسب 5053503569520تقى ميثم خضير نصار221722177011 8  0.00

84 راسب 6225866478800جنان كريم شخير خلف221722177012 9  0.00

79 ناجح 555068547055431ديار فليح حسن كاطع221722177016 10  61.57

84 ناجح 537162576856451زهراء حيدر مسعد سلمان221722177021 11  64.43

80 راسب 0غغغ605064زهراء سمير فيصل صكر221722177022 12  0.00

76 ناجح 626073578350461زهراء مطشر حاجم محيي221722177023 13  65.86

81 راسب 0غ5565غغ68زينب علي يتيم كطافه221722177024 14  0.00

86 ناجح 565558615763436سالي كريم عذيب عايد221722177025 15  62.29

80 راسب 5534423553610سرى علي عجيل جابر221722177027 16  0.00

83 ناجح 586262668050461عبير مطرود دغيم جهيلي221722177028 17  65.86

79 راسب 0غ5171غغ50عذراء احمد عبد عاجل221722177029 18  0.00

76 ناجح 516261507058428غصون كاظم جولن عويد221722177030 19  61.14

76 ناجح 516369506950428غيداء سعود عذيب عايد221722177031 20  61.14

78 ناجح 507650715854437فاطمه سعد حسين عبد221722177032 21  62.43

65 ناجح 505350505750375فاطمه عبد العالي شياع حسين221722177033 22  53.57

87 ناجح 687570798554518فاطمه كاطع غياض عوده221722177034 23  74.00

72 راسب 5135505060340فاطمه م صالح غافل221722177035 24  0.00

82 ناجح 675061697664469مسار غني خلوي بشير221722177039 25  67.00

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

ثانوية العاديات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

177رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 505363526850420منال تركي حرامي ريه221722177040 26  60.00

78 راسب 5150417463390موج سلمان جاسم م221722177041 27  0.00

85 ناجح 576162556950439ميلد علي منعثر رزيج221722177042 28  62.71

82 ناجح 818151855356489نضال علي جابر نجم221722177043 29  69.86

83 ناجح 757374687061504نوال علي جابر نجم221722177044 30  72.00

70 راسب 0غ588355غ50يقين مؤيد حميد ساجت221722177046 31  0.00

المشاركون

31 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 17 % 54.84
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الممتحنون
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 73.33 33.33 50.00 0.00 75.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


