
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 بضعة الرسول للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

129رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 715067585056444ريم عطيه ناهي حلو221612129026 1  63.43

74 راسب 0غ5950غ5050ابتسام رحمن حسوني جلب221742129001 2  0.00

85 ناجح 625075576850447اديان حسين طعيمه عبدول221742129002 3  63.86

90 ناجح 646155685562455اديان حميد هاشم كاظم221742129003 4  65.00

64 راسب 0غغغغغغانتصار كريم رحيم عبيد221742129005 5  0.00

82 راسب 0غ5150غ5566ايمان عبد واشي كلل221742129006 6  0.00

90 راسب 0صفر7673707185بتول علي جعيز جلب221742129007 7  0.00

88 راسب 0غغغ50غ54بتول لفته جاسم م221742129008 8  0.00

84 راسب 880غ66697680بدور شاكر لهمود داود221742129009 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغبركات قاسم خلف حسن221742129010 10  0.00

87 راسب 777761590غ74بنين علي بدر هميم221742129011 11  0.00

84 ناجح 767081637677527تبارك غني حسين زبن221742129012 12  75.29

90 راسب 500غ58536750تركيه طعمه سمير شمشير221742129013 13  0.00

90 ناجح 597770565055457حنان عنيفش اخشيش حمد221742129014 14  65.29

92 راسب 0غ8175909293حوراء جبار حرب فاضل221742129015 15  0.00

87 ناجح 636860786050466حوراء حسن ذياب حذيه221742129016 16  66.57

91 راسب 66660غ766878حوراء حميد كريم سلطان221742129017 17  0.00

92 راسب 6455663960500حوراء حيدر علي عبود221742129018 18  0.00

83 راسب 8250562440500خديجه ناصر جابر مسير221742129019 19  0.00

77 راسب 0غغغغغ50دنيا رحيم لفته جاسم221742129020 20  0.00

59 راسب 5050500غغغرغد حبيب بدر ثامر221742129021 21  0.00

94 راسب 86640غغ6774ريام عقيل هاشم كديمي221742129022 22  0.00

88 راسب 6360520غ6160زمن كريم بسل ناشي221742129024 23  0.00

69 راسب 0غغ55غغ54زهراء حسين هليل جخور221742129027 24  0.00

90 راسب 0غغ5050غ67زهراء وادي لفته شندي221742129028 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

ثانوية بضعة الرسول للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

129رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 0غغ50غغ60زينب حميد بريج راشد221742129029 26  0.00

89 ناجح 575956546263440زينب سعد زري جبر221742129030 27  62.86

80 راسب 0غغ50غغ35زينب فالح علي سعدون221742129031 28  0.00

56 راسب 0غغغغغغزينب مجيد كوعي ابراهيم221742129032 29  0.00

78 راسب 0غغغغغغسراب عواد غالي شعير221742129034 30  0.00

95 ناجح 868480867288591سوسن ريسان هاشم سهيل221742129035 31  84.43

79 راسب 0غ53غ50غ57شفاء شريف مكطوف كاظم221742129036 32  0.00

94 ناجح 818068677389552صابرين علي نعيم م221742129037 33  78.86

85 راسب 0غغ50غ5228ضحى ناصر فاضل شندي221742129038 34  0.00

84 ناجح 585959695950438عذراء خضير خلف حسن221742129039 35  62.57

75 راسب 550غغ57غ58عذراء كريم خلف عطيه221742129040 36  0.00

83 راسب 0غ57غ636665مريم ناصر يوسف راشد221742129046 37  0.00

93 راسب 0غغغغ79غمنار ناصر جابر مسير221742129047 38  0.00

87 ناجح 686774775868499منى كريم قاسم عويد221742129048 39  71.29

69 راسب 0غغغغغغنبأ طالب لفته جابر221742129049 40  0.00

65 راسب 6034320%326615نبا رحم جابر جوده221742129050 41  0.00

غ راسب 0غ615858غ80نرجس علي ضاحي صبر221742129051 42  0.00

74 راسب 0غ55غغ50غنسرين قاسم لطيف بريني221742129052 43  0.00

89 راسب 72700غ57غ50نور الهدى سعيد هليل جار ا221742129053 44  0.00

89 ناجح 735171525273461نور الهدى مجيد حويد ياسين221742129054 45  65.86

61 راسب 6351570اثنتان3422نور صباح جدر طاهر221742129055 46  0.00

50 راسب 0غغغغغغهدى حسين ناصر عباس221742129056 47  0.00

51 راسب 0غغغغ50غهيفاء م حسين رحيل221742129057 48  0.00

82 راسب 0صفر505050غ41وداد عبد الحسن علي عليوي221742129058 49  0.00
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المشاركون

49 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

37 12 % 24.49

 100.00

الممتحنون

الناجحون
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