
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الشيماء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

110رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 0غغغ745270أديان كاظم م عجيمي221742110002 1  0.00

68 ناجح 805472717085500ازهار قاسم غالي عريبي221742110003 2  71.43

79 ناجح 736659837573508أساور حسين علي يوسف221742110004 3  72.57

91 راسب 0غ53غ706851آيات بهلول كتاب خطر221742110007 4  0.00

87 ناجح 869075698480571بدور فهد صالح ديدان221742110009 5  81.57

78 ناجح 807786828278563براق عماد م عباس221742110010 6  80.43

88 راسب 8798928592280تماره صلح مهدي م221742110011 7  0.00

93 راسب 0غ6580698982تهاني جياد عطيه ضاحي221742110012 8  0.00

85 راسب 5856693859690حميدة جبار مناحي م221742110013 9  0.00

78 راسب 6258615042500حنين علء كاظم شريف221742110014 10  0.00

91 ناجح 737768806154504دعاء عماد عبد علي درويش221742110015 11  72.00

83 راسب 0غغغغغ59زهراء خضر حريجه لفته221742110017 12  0.00

92 ناجح 779494797182589زهراء شهيد جاسم راشد221742110019 13  84.14

79 ناجح 635850665259427زهراء م مطر جمه221742110020 14  61.00

81 راسب 50590غ587150زينب علي زبار ذرب221742110022 15  0.00

90 راسب 0غ799983غ78زينب م راضي عباس221742110023 16  0.00

87 راسب 0غغ85غ7473زينب مطر علي مثني221742110024 17  0.00

83 راسب 590غ50غ6269ضحى خير ا حسين رجه221742110025 18  0.00

79 راسب 0غغ53غغغطيبه حسن علي ياسين221742110026 19  0.00

83 راسب 0غ69غ725367عفاف عبد ا مرداس رهيف221742110027 20  0.00

75 ناجح 706978685266478مريم مكي معارج عليوي221742110031 21  68.29

86 راسب 0غغ68غغ63منال عجيل عبد الساده سالم221742110032 22  0.00

84 راسب 6470665560380ميس رائد مجيد بدر221742110033 23  0.00

85 راسب 5763503561420نور جاسم م مراح221742110034 24  0.00

69 راسب 4176272860420نور حسين حمود نكاد221742110035 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشيماء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

110رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 5553743032580هاجر حسن نايف مطشر221742110036 26  0.00

82 راسب 0%503438572017هدى هادي حمد طشطوش221742110038 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 8 % 29.63

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 
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 66.67

3 

2 
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 85.71 77.78 42.86 72.73 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


