
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 615561505073426تبارك عبد الكريم طارش داود221612150024 1  60.86

89 ناجح 685160507150439هبه أسعد فليح حسن221612150111 2  62.71

100 ناجح 675274625050455ورود علي حسين عبود221612150119 3  65.00

76 ناجح 588563696374488ازهار وحيد شريف حمدان221742150001 4  69.71

79 راسب 5069670غ6656اطياف خالد فيصل علي221742150002 5  0.00

78 ناجح 556065515150410امنه سالم مريعد مطر221742150003 6  58.57

100 راسب 9188860غ9396آيات ثائر عبد الحسن عليوي221742150004 7  0.00

95 ناجح 919099939892658حنين ثائر عبد الحسن عليوي221742150007 8  94.00

97 راسب 0غ5761غ6556حنين مهدي جاسم م221742150008 9  0.00

81 ناجح 595050505050390حوراء ابراهيم سداوي صوين221742150009 10  55.71

80 ناجح 716980636567495زهراء احمد عبد المهدي حسين221742150015 11  70.71

81 راسب 0غغ72غ75غزهراء خليل أبراهيم رحومي221742150016 12  0.00

88 ناجح 749674798874573زهراء ناصر حسين مسير221742150019 13  81.86

96 راسب 0غ82غغغغزينب عبد الكريم عناد جوده221742150020 14  0.00

79 راسب 0غغ66غ7777زينب عزيز كوطي حسين221742150021 15  0.00

82 راسب 560غغ525650زينب م كاظم محسن221742150022 16  0.00

92 راسب 0غ7772855087ساره علي ناصر حسين221742150024 17  0.00

88 راسب 7562506950390سرى ثامر فرهود منشد221742150025 18  0.00

73 راسب 6781613529500صفا سعد عبد الحميد عبد الساده221742150026 19  0.00

73 راسب 650غغغ54غغسق عبد الكريم م ثلب221742150028 20  0.00

82 راسب 0غغغغ80غغفران وليد جهاد عبد ا221742150029 21  0.00

64 راسب 5050505452330فاطمه عزيز فياض صوين221742150030 22  0.00

76 راسب 5557365931500فرح عبد الكريم داخل كاطع221742150031 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغمريم علوان مريس فيصل221742150032 24  0.00

70 راسب 5356403450260نجوى حمزه عبد حسن221742150035 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

اعدادية الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 9 % 36.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

1 

1 

4  85 6 6 0 

4 6 3 4 3 0 

 100.00 75.00 60.00 66.67 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


