
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 ام البنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 معيد 5850543456580اثمار كاظم خشاله سعيد221622152002 1  0.00

80 معيد 5252500صفر5550حنين كاظم علي مكطوف221622152010 2  0.00

61 معيد 5239505150380دعاء حيدر عبد بدر221622152013 3  0.00

86 معيد 61560م50م58زهراء سعد مالح خضر221622152015 4  0.00

55 معيد 5034505050500سجى مؤيد كاظم هادي221622152023 5  0.00

91 معيد 5028663550500سماح قاسم حسب عبد الحسين221622152025 6  0.00

87 ناجح 835891537280524أسيل سامي انتيش حاجم221722152001 7  74.86

84 معيد 39400سبعصفر51صفراخلص علي مناحي رحيم221722152002 8  0.00

82 معيد 6955855041650اسماء قاسم عيدان جابر221722152003 9  0.00

76 معيد 6450632455520انوار جواد كاظم سلطان221722152004 10  0.00

60 معيد 6521534050330اوراس سعيد علي جاسم221722152005 11  0.00

80 معيد 4331585350600ايات جواد كاظم زبن221722152006 12  0.00

م معيد 0ممممممايات عجيل حيال ربيع221722152007 13  0.00

91 ناجح 717467676375508براء م حسن صالح221722152008 14  72.57

85 معيد 41650صفر635587بنين صباح غالي لفته221722152009 15  0.00

83 معيد 0%295017مصفر24تبارك م عبود عبد ا221722152010 16  0.00

82 معيد 4230685056500تمارا هيثم جعفر هاشم221722152011 17  0.00

89 معيد 420م60336450جمانه سامي يوسف فرهود221722152012 18  0.00

88 معيد 5051500صفر6638حنين علوي ناجي بريسم221722152013 19  0.00

82 معيد 0صفر5052505050حوراء عقيل مجيد حسن221722152014 20  0.00

78 معيد 5239683357390دعاء جمعه غازي سكر221722152015 21  0.00

83 معيد 62500صفر515080دلل عبد ا حمد منهي221722152016 22  0.00

79 معيد 664050300صفر56دنيا كريم حمد حيدر221722152017 23  0.00

84 معيد 5660774150570رسل علي جاسم سعدون221722152018 24  0.00

85 معيد 6150843350640ريام قدير عبد الحسن صالح221722152019 25  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 ام البنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 66740صفر83صفر68زهراء عبد الكريم مكي نجف221722152020 26  0.00

85 معيد 815064560صفر63زهراء عدنان م حسين221722152021 27  0.00

78 معيد 5254743050500زهراء عزيز ياسر كاظم221722152022 28  0.00

74 ناجح 505056505052382زهراء علي حسن لفته221722152023 29  54.57

54 معيد 0صفر504138صفر53زهراء كريم شمخي كويطع221722152024 30  0.00

65 معيد 5750704042410زينب حيدر هاشم كاظم221722152025 31  0.00

78 معيد 0صفر60صفر86صفر58زينب ضياء كاظم هادي221722152026 32  0.00

76 معيد 50390صفر675073زينب محمود رحيم وداي221722152028 33  0.00

73 معيد 5663525139380ساره جواد كاظم حمد221722152029 34  0.00

75 معيد 38500صفر645173ساره صالح دبعون مطير221722152030 35  0.00

83 ناجح 665580765065475سجى عبد هاشم عويد221722152031 36  67.86

74 معيد 5233572250330سراب نعمه عزوز حسين221722152032 37  0.00

68 معيد 0عشر%19%50245014ضحى رياض جخيور مجبل221722152034 38  0.00

81 ناجح 686673716565489طيبه عبد الحسين كاظم فزع221722152035 39  69.86

57 معيد 5740592152290عبله يونس عطيه هايس221722152036 40  0.00

70 معيد 505050290صفر61غدير عامر عبد جبر221722152038 41  0.00

70 معيد 52500صفر505356فاطمه احمد حسن حسين221722152039 42  0.00

61 معيد 26210صفر71م50فاطمه علي كاظم فزع221722152040 43  0.00

64 معيد 0صفر5650صفر5238مثال فرحان جهد علوان221722152041 44  0.00

89 ناجح 665283647785516مريم عبد القادر نعمه صبر221722152042 45  73.71

80 معيد 53400صفر654080مها حسين حمد نعيمه221722152043 46  0.00

70 معيد 0صفر5025صفر5243نور الهدى جاسم كاظم حيوك221722152044 47  0.00

70 معيد 5239732950550نور الهدى رشيد مهدي علي221722152045 48  0.00

68 معيد 5650533338510نور الهدى عبد الواحد كشاش شغاتي221722152046 49  0.00

79 ناجح 716585745858490هاجر سلم عبيد حامد221722152047 50  70.00

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 :3
ذي قار

اعدادية ام البنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 595176635052435هدى كاظم عبد علي221722152048 51  62.14

67 معيد 6639693440500هيام قدير عبد الحسن صالح221722152049 52  0.00

81 معيد 0ست5031صفر5038ياسمين ناصر عبد الصاحب براك221722152050 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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 100.00

الممتحنون

الناجحون
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 51.11 88.89 43.48 71.11 54.35 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


