
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 الكرامة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 695058505050421مياده غني عيسى موسى221612151065 1  60.14

غ راسب 0غ68غغغ76اسراء قيس مقداد رجب221742151001 2  0.00

85 ناجح 889284669066571الء صباح محسن حسن221742151003 3  81.57

91 راسب 6575715040520انوار صادق مساعد بجاي221742151004 4  0.00

93 ناجح 716553545063449ايناس علي جواد م221742151005 5  64.14

83 راسب 0غغغ50غ55تبارك نجم عبد جبار221742151007 6  0.00

89 راسب 7792700غ90غتقوى نصيف جاسم مهدي221742151008 7  0.00

78 راسب 0غ8189657375حنين احمد جميل سعد221742151009 8  0.00

غ راسب 0غغغغ86غحوراء أحمد فرعون سلمان221742151010 9  0.00

80 ناجح 808471898891583دعاء حسين عربي دخيل221742151011 10  83.29

88 ناجح 859885718887602زهراء اسعد ميس عواد221742151015 11  86.00

83 ناجح 616650506350423زهراء حيدر عبد ا حمادي221742151017 12  60.43

82 ناجح 746952596960465زهراء علي شريف عبد221742151019 13  66.43

71 راسب 0غغ50غ6750زينب احمد خليل عطيه221742151022 14  0.00

77 راسب 0غغ76غغغزينب احمد صبر دحام221742151023 15  0.00

94 راسب 0غ7984748389زينب عبد الرحمن يوسف سلطان221742151024 16  0.00

76 راسب 5587345052310زينب عقيل عبد الرزاق احمد221742151025 17  0.00

89 راسب 0غ6874غ8082سجى علي مسافر فاخر221742151028 18  0.00

60 راسب 5752426369370فرح عباس فاضل مهدي221742151034 19  0.00

77 راسب 0غغ50غغ50مروه كرم سالم خلطي221742151035 20  0.00

76 راسب 5364335770500هدى عقيل ناصر جواد221742151038 21  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 الكرامة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 7 % 33.33

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

2  42 2 6 0 

2 1 2 1 4 0 

 100.00 25.00 100.00 50.00 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


