
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

94 معيد 5036505354550زهراء علي نايف كاظم221622150014 1  0.00

85 معيد 66570م60م54زينب رحيم عبد ا ناصر221622150017 2  0.00

70 معيد 57360%55605317أستبرق مجيد عبد السيد والي221722150001 3  0.00

80 معيد 68530%14صفر5464انوار هلل فارس نعاس221722150002 4  0.00

57 معيد 50390%18صفر5635آيات حيدر مهدي طرار221722150003 5  0.00

87 ناجح 697282589165524بنين مهدي م حسين221722150004 6  74.86

84 معيد 5950893668380تقى حميد خضر حميد221722150005 7  0.00

74 معيد 5037755066600حنين احمد حامد عزيز221722150006 8  0.00

85 معيد 0صفر7765808467حوراء فهمي چخيور خلف221722150008 9  0.00

78 معيد 5626505050410دعاء جواد كاظم احمد221722150009 10  0.00

م معيد 50715078500مدلل علي منصور زاهي221722150011 11  0.00

86 ناجح 746293607281528رؤى عبد الحكيم عبد الرسول سالم221722150012 12  75.43

64 معيد 5633515053420رغد جاسم جهاد راضي221722150013 13  0.00

58 معيد 533056410صفر50رمله حميد عبد كاظم221722150014 14  0.00

85 معيد 6150673955500روان احمد كاظم والي221722150015 15  0.00

81 معيد 6039542061390ريام علي منصور زاهي221722150018 16  0.00

77 معيد 5029813364500زهراء عامر كامل هامش221722150020 17  0.00

75 معيد 7054763682610زينب علي هاشم طاهر221722150021 18  0.00

71 معيد 5031542962420ساره طالب حسين كسار221722150022 19  0.00

75 معيد 5072510صفر5737صدى علي حسن زغير221722150023 20  0.00

74 معيد 4138505565500طيبه عماد صبري بوهان221722150024 21  0.00

79 معيد 322550410صفر55عل خليل ابراهيم عبد221722150025 22  0.00

74 ناجح 605150586350406ميامي خلدون غازي حاتم221722150028 23  58.00

83 معيد 585071580%7014نور فاضل شهد محيل221722150029 24  0.00

87 ناجح 735059746450457هاله كريم كاظم م221722150030 25  65.29

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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 52500صفر505034هجران أحمد حسين بچاي221722150031 26  0.00

م معيد 0مممممموسن زنير عبد النبي حسن221722150033 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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الناجحون

نسبة النجاح
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 50.00 79.17 50.00 100.00 58.33 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


