
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 العقبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 53500صفر505073رحاب علي حسين شذر221612111033 1  0.00

70 ناجح 675055505050392غفران حميد م وطبان221612111064 2  56.00

89 ناجح 838598849397629ابتهال عباس بشارة م221742111001 3  89.86

91 ناجح 878899979781640الء زبالة خضير عباس221742111002 4  91.43

89 ناجح 646667758167509ام البنين احمد جاسم عبيد221742111004 5  72.71

83 ناجح 615871898359504انوار زبالة خضير عباس221742111006 6  72.00

89 ناجح 659380909588600حوراء احمد عزيز شبيب221742111008 7  85.71

91 راسب 888783710غ91خلود خالد عبد العالي شبيب221742111010 8  0.00

92 ناجح 747462748856520دعاء فلح حسين جابر221742111011 9  74.29

89 راسب 56500غ536750رانيا سامي هاشم راضي221742111012 10  0.00

96 ناجح 939183939989644رانيا كامل عبد اللطيف عجيل221742111013 11  92.00

88 راسب 0غ7790غغ75زهراء سالم مشكور صبر221742111014 12  0.00

85 ناجح 697583628290546زهراء عدي حاتم علي221742111016 13  78.00

79 راسب 63580غغغ58زينب بجاي عبد ربة جبارة221742111017 14  0.00

88 راسب 50540غغغ54زينب عادل منسي فضالة221742111018 15  0.00

84 راسب 0غغغغ79غسراج عبد الحافظ رسن عبد221742111021 16  0.00

90 راسب 0غ82739486غشفاء رمضان شندوخ جبر221742111023 17  0.00

88 راسب 89800غغ8287غفران علي عناية ضيدان221742111024 18  0.00

91 راسب 0غ899194غ87فاطمة سامي غالي ماجد221742111025 19  0.00

88 ناجح 587675505059456لهيب اياد هاشم عبد علي221742111027 20  65.14

90 ناجح 798489738991595ميادة محسن عبيد فريح221742111028 21  85.00

94 ناجح 767079719073553نرجس سعيد شنيو ثويني221742111029 22  79.00

84 راسب 580غ62غغ61نور علي كاظم غركان221742111032 23  0.00

89 راسب 0غغ79687063هدى كاظم شلكه نمر221742111034 24  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 العقبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

12 12 % 50.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

5 

5 

2  43 1 5 0 

2 4 3 1 5 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


