
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 الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 0غغغ5660غاسماء عبد الكريم ابراهيم عبد علي221742149003 1  0.00

79 راسب 5050623475520امنه يوسف ابراهيم سمير221742149004 2  0.00

77 راسب 56500%63525014تبارك سالم عبيد مرهج221742149009 3  0.00

81 راسب 505068500غ71حوراء جمعه طالب حاجم221742149012 4  0.00

83 ناجح 557156566050431حوراء عبد الحسن حامد وهاب221742149013 5  61.57

83 راسب 6661503163600دعاء ناصر حسين كريم221742149014 6  0.00

78 ناجح 646360637650454روان جاسم م صيهود221742149016 7  64.86

74 راسب 0غغغغ5855رويده رافد عادل حسين221742149017 8  0.00

72 ناجح 666850677071464زهراء سلمان صالح سلمان221742149020 9  66.29

80 راسب 0غ50غ50غ52زهراء علي مانع حسين221742149021 10  0.00

85 ناجح 605478708674507غصون جواد كامل بدر221742149024 11  72.43

76 راسب 0غغغ60غ57غفران علء حسين علي221742149026 12  0.00

81 راسب 7950312150230ليليان حسين فرحان عبيد221742149027 13  0.00

65 راسب 530غ56غ50غمروه ناصر شلش عبود221742149028 14  0.00

72 راسب 500غ67غغ67نمارق طالب حموده مشكور221742149029 15  0.00

74 راسب 69690غ50غ67نور احمد شريف كسار221742149030 16  0.00

83 راسب 6250272832380نور زيد عبيد شناوه221742149033 17  0.00

66 راسب 0غ50غ50غ63نور عباس حمدان جاسم221742149034 18  0.00

63 راسب 5050357252500هبة عباس جباره عبيد221742149035 19  0.00

89 ناجح 736883737869533هدى احمد مهدي حمد221742149036 20  76.14

93 ناجح 687062526256463هديل مرتضى حسين ياسين221742149037 21  66.14

59 راسب 0غغغغغ55ورود عبد الرضا عناد مصرع221742149038 22  0.00

78 راسب 0غغغغ5757وسناء عبد علي شغي221742149039 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

اعدادية الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 6 % 26.09

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

8  66 1 7 0 

8 3 1 0 5 0 

 100.00 50.00 16.67 0.00 71.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


