
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 الوركاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

157رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

م معيد 0مممممماثمار حسين عواد حسن221722157001 1  0.00

75 معيد 0صفر7364858167اراء ابراهيم طويس مطرود221722157002 2  0.00

61 معيد 0صفر53صفر503966اسراء قاسم عوده رهيم221722157003 3  0.00

68 معيد 7373650م7079اسماء حميد بري عبد ا221722157005 4  0.00

67 ناجح 585073845150433اسماء سرحان راشد بشير221722157006 5  61.86

67 معيد 2652240صفر5029الء عبد الرحيم كاصد جاسم221722157007 6  0.00

74 معيد 5050380صفر5635بنين م حسون بدر221722157009 7  0.00

59 معيد 5250815073400حميده قاسم محل شنيار221722157010 8  0.00

64 معيد 853559290صفر50حنين كاظم غركان عوده221722157011 9  0.00

80 معيد 825363580صفر52حوراء حيدر زغير عبود221722157012 10  0.00

73 معيد 5034763550550حوراء عبد الساده جابر علي221722157013 11  0.00

62 معيد 0صفر50صفر505877دعاء حسين منشد داحس221722157016 12  0.00

84 معيد 6139854060600دموع لطيف كريم مطوس221722157017 13  0.00

85 معيد 5750636141420رباب طاهر راشد بشير221722157018 14  0.00

67 معيد 5039673053310ربيعه رزاق عبد الجليل شياع221722157019 15  0.00

76 معيد 0صفرصفر39صفرم58رسل شهد خلف جبر221722157021 16  0.00

87 معيد 5041612157500رغد فلح شمخي جابر221722157022 17  0.00

78 معيد 5056675050300رفاء قاسم خلف مطشر221722157023 18  0.00

68 معيد 0صفرمم425064رواء جبار عجيل عماره221722157025 19  0.00

70 معيد 0صفر32مصفرصفرصفرزهراء ابراهيم طويس مطرود221722157026 20  0.00

76 ناجح 656972667064482زهراء عبد الواحد غضبان م221722157027 21  68.86

79 معيد 0صفر7085698866زينب احمد هادي علوان221722157028 22  0.00

75 معيد 6539685150500زينب تحسين صكبان كاظم221722157029 23  0.00

66 ناجح 585270536665430زينب جبار عبد محيسن221722157030 24  61.43

76 معيد 0صفر8071725655زينب حسن شنين جعاز221722157031 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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79 معيد 0صفر7658صفر5868زينب علي جبار سبهان221722157032 26  0.00

67 معيد 5358633651500ساره متروك كسار سعدون221722157033 27  0.00

89 ناجح 765791506359485سجى عبد النبي ضيول عربيد221722157034 28  69.29

70 معيد 5650385939240عذراء قيس عراق حنون221722157038 29  0.00

72 معيد 56500صفر63صفر52كريمه فاضل كركود دنيف221722157040 30  0.00

76 معيد 6081416533410ملك جبار شريف عبود221722157042 31  0.00

78 معيد 0صفر6950صفرصفر50ملك عبد المير زويد خليف221722157043 32  0.00

81 معيد 590م60صفر6992منار نعيم حسن رهيج221722157044 33  0.00

79 معيد 5050500صفر4355نبأ صالح نعمه خافور221722157045 34  0.00

78 معيد 0ثلث6559506964نور حسن موسى جاسم221722157047 35  0.00

76 معيد 2868550%575918نور حيدر بلبول جبر221722157048 36  0.00

69 معيد 6251410صفر5741نور ضياء وحيد حميدي221722157049 37  0.00

76 معيد 505055320صفر57نور طالب نعمه جلب221722157050 38  0.00

64 معيد 5838593350330نور عويد صبر خنيفر221722157051 39  0.00

84 معيد 750صفر61267463نورا كاظم دويخ صبيح221722157052 40  0.00

71 ناجح 656757795452445هدى رحيم لفته هبيتي221722157053 41  63.57

62 معيد 0صفر3456م5950هديل قاسم كريم مهدي221722157055 42  0.00

80 معيد 81750%58706715هديل مطر الزراك غيلن221722157056 43  0.00

68 معيد 525050420صفرصفرهند كامل حسون عباس221722157057 44  0.00

78 معيد 0صفرصفر738910077ياسمين كاظم غركان عودة221722157058 45  0.00

المشاركون

45 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 40 5 % 11.11

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

44 

44 

 90.91

44 

40 

43  4242 42 44 0 

25 30 27 35 18 0 

 58.14 71.43 64.29 83.33 40.91 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 :3
ذي قار

اعدادية الوركاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

157رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


