
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 البينات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

193رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 505057500غ51زمن نعيم كاظم نجم221522193033 1  0.00

88 راسب 625068600غ55مها م نعيم كاظم221522193071 2  0.00

77 راسب 585672560غغاخلص بري كزار حميدي221722193002 3  0.00

84 ناجح 677682587463504امل سعد حسين ساجت221722193006 4  72.00

76 راسب 5234675359500انوار عبد الجليل شويط سلمان221722193007 5  0.00

75 راسب 50615050500غايمان نعيم مزعل موسى221722193009 6  0.00

65 راسب 5332503250500تبارك اركان معيدي عكال221722193010 7  0.00

77 ناجح 685282505956444جنان هادي خلف عبيد221722193012 8  63.43

72 راسب 5042805669670حوراء جولن جودة حسين221722193013 9  0.00

72 راسب 0غغغ50غغحوراء مسلم عبد الكريم م221722193014 10  0.00

64 ناجح 515953505052379رحاب نعيم خشين تايه221722193016 11  54.14

73 ناجح 595565947050466رملة حبيب نعمان حمد221722193019 12  66.57

غ راسب 51520غ61غ53زهراء عبد ا مجيد حسين221722193025 13  0.00

83 ناجح 535776606454447زهراء عبد المهدي صالح مهدي221722193026 14  63.86

80 ناجح 565552506950412زهراء علي مرزوك يعقوب221722193027 15  58.86

82 ناجح 665778617267483سارة لمي محسن علوان221722193032 16  69.00

78 ناجح 645278505066438شاه زنان م جابر زغير221722193034 17  62.57

74 ناجح 575558525050396شيرين سوادي شخير لفتة221722193036 18  56.57

79 راسب 5250385050510فاتن عدنان داخل عباس221722193038 19  0.00

78 راسب 5857387851510فاطمة عزيز كاظم حاشوش221722193039 20  0.00

77 ناجح 535158605450403فاطمة كريم عباس سعد221722193040 21  57.57

82 راسب 5023205050400فرح صلح عبد الكريم يونس221722193042 22  0.00

76 ناجح 776894717577538كوثر سعيد خاجي بردي221722193045 23  76.86

69 ناجح 505070546054407مروة علي جابر م221722193047 24  58.14

77 ناجح 715673516764459نور علي سوادي روضان221722193053 25  65.57

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 البينات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

193رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

72 راسب 0غ50غ57غغهدى مجيد عبد النبي بعنون221722193054 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 13 % 50.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون
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0 

0 

 100.00

2 

2 
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 50.00 25.00 83.33 100.00 80.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


