
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 الفجر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

132رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 767650515050446أنسام عيسى خضير م221742132003 1  63.71

90 ناجح 737350577874495اخلص عزيز عسكر جوده221742132004 2  70.71

91 راسب 6977653758660اقبال سعيد هاشم محسن221742132006 3  0.00

93 راسب 5678790غ7092ايمان عظيم عكاب جابر221742132007 4  0.00

92 راسب 6250503362500ايناس شريف زويد غالي221742132009 5  0.00

92 راسب 5750633756520جمانه عزيز خاجي علي221742132010 6  0.00

92 راسب 6382660غ8881حوراء جواد صافي عواد221742132011 7  0.00

93 راسب 55530غغ5366حوراء رزاق حمزه حسين221742132012 8  0.00

89 ناجح 718059678268516دعاء كاظم فرحان لفته221742132015 9  73.71

89 ناجح 668164666560491رشا عادل زامل نحوي221742132017 10  70.14

98 ناجح 779789969481632رشا قاسم خليل حمود221742132018 11  90.29

94 ناجح 769282568489573زهراء حمادي كاظم عباس221742132020 12  81.86

93 راسب 83760غ826880زينب م حميد مسير221742132024 13  0.00

95 ناجح 666967505052449زينب م غضبان داود221742132025 14  64.14

93 راسب 7482503552700سجود عبيد خفيف صليبي221742132026 15  0.00

97 ناجح 748966608658530سوسن مكي حمزه حامد221742132028 16  75.71

93 ناجح 768166588082536عذراء علوان شلبه غليم221742132030 17  76.57

غ راسب 0غغغغغغفاطمه مهدي لعيبي عطشان221742132033 18  0.00

91 ناجح 717177517056487فاطمه وهيب حمد فضاله221742132034 19  69.57

85 راسب 0غغغغغغمريم عبد الهادي عبد وناس221742132035 20  0.00

90 راسب 6550532950510مريم كاظم م فليح221742132037 21  0.00

95 راسب 0غ5065غغ60وصف م حسن عطيه221742132040 22  0.00

91 ناجح 858893577479567ولء طالب عويد عبد221742132041 23  81.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الفجر للبنات

التسلسل

2017/2016
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المعدل
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المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

12 11 % 47.83

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

1  78 3 6 0 

1 7 3 3 6 0 

 100.00 100.00 37.50 100.00 100.00 0.00
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