
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 تبارك للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

184رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 ناجح 648066507480495امال جاسم داخل محسن221722184001 1  70.71

60 راسب 6234693850500حوراء زايد رجيوي عواد221722184002 2  0.00

76 ناجح 585385505052424رقيه علي مهدي عبد ا221722184003 3  60.57

80 ناجح 525688695450449زهراء احمد عيسى يوسف221722184004 4  64.14

68 راسب 52500غ63غ55زهراء شلل عطيه شيال221722184005 5  0.00

78 راسب 6269325750530زهراء موحان شاجي زكم221722184006 6  0.00

71 راسب 0غغغ51غغزينب حمود عجيل جبر221722184007 7  0.00

77 راسب 6842505035500زينب حميد جاسم راشد221722184008 8  0.00

62 راسب 50590غ66غ64سجى داخل غياض وداعه221722184009 9  0.00

84 ناجح 726993506679513سرى كاظم جبار عبد الحسين221722184010 10  73.29

69 ناجح 655068566250420صفا نوري عبد عيلن221722184011 11  60.00

70 ناجح 696376506061449غفران حيدر عبد ا جوده221722184012 12  64.14

84 ناجح 646281736566495فاطمه كريم عبد الخضر جايس221722184013 13  70.71

غ راسب 0غغغغغغكوثر رحيم تمر ونان221722184014 14  0.00

69 ناجح 675287605172458لميس م خالد سعدون221722184015 15  65.43

66 راسب 0غغ67غغ55مروه علي م جبار221722184016 16  0.00

67 راسب 0غغغغغغمياده علي ساهي مدفون221722184018 17  0.00

71 ناجح 675271505465430نغم جبار معتوق علي عبد ا221722184019 18  61.43

76 راسب 0غغغ68غ62نهاد جاسم علي عوض221722184020 19  0.00

89 ناجح 608073615458475نور الهدى رياض عبد حسن221722184021 20  67.86

72 ناجح 567084505577464نور حسن عويد جابر221722184022 21  66.29

81 ناجح 726288556457479نوف عبد عاجل سمير221722184023 22  68.43

69 ناجح 505077505350399هدى احمد عيسى يوسف221722184024 23  57.00

68 ناجح 635068665061426هدى عبد عاجل سمير221722184025 24  60.86

76 ناجح 515075775850437وسن هادي مكطوف حسين221722184026 25  62.43

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 تبارك للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

184رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

69 ناجح 535067535953404وفاء رزوقي عبد جبر221722184027 26  57.71

79 ناجح 556163555057420يقين عامر حامي شمال221722184028 27  60.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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 88.24 0.00 88.89 0.00 100.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


