
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

ثانوية قرة العين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

124رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 686865790غ67الء جواد كاظم حيدر221742124001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاماني مرزوق علي حسين221742124002 2  0.00

78 راسب 5563375550500ايات قادر فرهود ريكان221742124003 3  0.00

80 راسب 0صفر7478576166براء كاظم شهد منهي221742124004 4  0.00

94 ناجح 888677705977551بنين جعفر كندوح كاظم221742124005 5  78.71

82 راسب 740غ888285غتبارك كريم عبد الرحيم كاظم221742124006 6  0.00

74 ناجح 667572606983499تهاني كاظم عبد الكريم مسيفر221742124007 7  71.29

74 ناجح 607452558083478جنات قاسم عبد الرضا رحيمه221742124008 8  68.29

61 راسب 500غغغغ50دعاء احمد كريم محل221742124009 9  0.00

69 راسب 0غغغغغغدعاء كامل رويح علي221742124010 10  0.00

85 راسب 690غغ568450زهراء عنايه يوسف خليل221742124012 11  0.00

74 راسب 0غغ69غغ71زينب جعفر باقر ناهي221742124013 12  0.00

78 راسب 0غغغ50غ71زينب حامد كاظم ميس221742124014 13  0.00

69 راسب 0%563734325018شكران جابر مزيعل نايف221742124016 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغصابرين حمود خالد حمود221742124017 15  0.00

74 راسب 500غغ60غ60عذراء عباس عويد جايد221742124018 16  0.00

76 راسب 5950543739590عل فاضل حسن كزير221742124019 17  0.00

65 راسب 0غغغغ55غفاطمه زوير عبد ابراهيم221742124021 18  0.00

71 ناجح 606656506250415فاطمه علي كريم احمد221742124022 19  59.29

غ راسب 0غغغغغغلهيب نعيم م حايف221742124023 20  0.00

78 ناجح 836476779195564ليلى حسين فزع عواد221742124024 21  80.57

79 راسب 560غغ575357نور الهدى حميد عبد الحسين جابر221742124025 22  0.00

87 راسب 0غغغغغغهبه ياس خضير دحام221742124027 23  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

ثانوية قرة العين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

124رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 5 % 21.74

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

6  36 5 2 0 

5 1 4 4 0 0 

 83.33 33.33 66.67 80.00 0.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


