
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 الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 6625513661540نغم طالب نتيشون صبار221622101021 1  0.00

91 معيد 503255500%5019أزهار علي شريف جلود221722101001 2  0.00

86 معيد 0صفر6150م50صفرآلء عبد الباري حسين صالح221722101002 3  0.00

86 معيد 0صفرم50مممآيات رائد مطشر مسعد221722101004 4  0.00

96 معيد 5342565950500ايمان عبد الحسن مشاي عواد221722101005 5  0.00

99 معيد 5053423256500حوراء سمير م حمد221722101006 6  0.00

91 معيد 6239682850580خمائل كاظم فاخر طاهر221722101007 7  0.00

97 معيد 0م54%50293318ذكرى حسين ديوان دخن221722101008 8  0.00

92 ناجح 655056625050425زهراء أمين مفتن عبد الحسن221722101010 9  60.71

92 معيد 5656500صفر5066زهراء عبد الرسول عبد الجليل مناحي221722101011 10  0.00

94 معيد 0صفر39505052صفرزهراء علي خلف عبد ا221722101012 11  0.00

95 معيد 0صفر6134505467زهراء كاظم حميد جخير221722101013 12  0.00

91 معيد 0%602262213118زهراء يحيى حمد جكي221722101014 13  0.00

91 معيد 6329665056500زينب عدنان شهيب مرعيد221722101015 14  0.00

83 معيد 4225503050400سيناء خلف مهلهل سابط221722101016 15  0.00

88 معيد 3739280%312119فاطمه عقيل قاسم م221722101017 16  0.00

88 معيد 5639413550360ميس علي م علوي221722101018 17  0.00

81 معيد 0صفر5620505465نبأ احمد عبد الكاظم عبيد221722101019 18  0.00

83 معيد 0صفر30صفر56صفر50نور عبد الكريم حمود ثامر221722101020 19  0.00

85 معيد 0صفر50مصفر4229نورس خضير كريم عذيب221722101021 20  0.00

91 ناجح 615464607168469هدى احمد عبد ا عواد221722101022 21  67.00

61 معيد 3650235836210وجد علي مكي حمزة221722101023 22  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 الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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 100.00

الممتحنون
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نسبة النجاح
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14 
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 30.00 63.16 55.00 80.00 40.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


