
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 المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 ناجح 655050548551426زينب م حريجة حنظل221622135004 1  60.86

68 معيد 6650507180300عطر تحسين عبد النبي شمخي221622135009 2  0.00

92 معيد 0صفر6268837764استبرق حسين كريم خماط221722135001 3  0.00

64 معيد 550صفر50506773افراح نعيم جبر ديوان221722135002 4  0.00

56 معيد 5326615056500انتكال هاشم نجم عبد ا221722135003 5  0.00

75 معيد 0صفر5235705054تبارك حيدر عيسى عبد221722135004 6  0.00

73 معيد 4339542934270جيهان ستار جبار عبد221722135005 7  0.00

84 معيد 0صفر703656%5016دعاء حسن لطيف حناج221722135006 8  0.00

72 معيد 3723752540280رشا حميد عبار خليف221722135007 9  0.00

91 ناجح 717484507694540زهراء موسى عبد الرزاق مظلوم221722135008 10  77.14

72 معيد 0صفرصفر54357726زينب عبد الهادي عبد الحسين كاظم221722135009 11  0.00

81 ناجح 716578675750469زينب علي محسن عودة221722135010 12  67.00

70 معيد 6079795050380سكينه سلم حسين عنتيك221722135011 13  0.00

80 ناجح 565686767352479عبير حسين كريم خماط221722135012 14  68.43

75 معيد 0مممم82مغدير عبود نعيمه طه221722135014 15  0.00

67 معيد 643450530م50غدير محسن مطرود محسين221722135015 16  0.00

81 معيد 500صفر53548653فاطمه علي حسن جزه221722135016 17  0.00

88 معيد 6038865556520فرح حمود حاشوش صالح221722135017 18  0.00

69 معيد 6639723850530نداء م جبار خضير221722135018 19  0.00

68 معيد 6032795852500نغم خلف عبد جناح221722135019 20  0.00

80 ناجح 535373575350419نور جميل عزيز نصيف221722135020 21  59.86

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 المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 16 5 % 23.81
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 50.00 100.00 66.67 72.22 61.11 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


