
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 أور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 0غ6978غغ54آلء صبري عبد عسكر221742154002 1  0.00

90 ناجح 979910010099100685آيات م عبد عصواد221742154003 2  97.86

84 راسب 57640غ76غغايه احمد وهاب عبد الحسين221742154004 3  0.00

81 ناجح 756869608085518اديان عماد مطشر زغير221742154005 4  74.00

91 ناجح 93991009610097676استبرق علي ابراهيم أرزوقي221742154007 5  96.57

87 راسب 960غ82929390اسماء جمهور كاظم سويلم221742154008 6  0.00

81 راسب 68590غ74غ73اسماء صالح عوض سعد221742154009 7  0.00

77 ناجح 746993769974562اسيل م كاظم م221742154010 8  80.29

88 ناجح 879587967283608انوار احمد عوض جابر221742154011 9  86.86

86 ناجح 938797958990637إيمان علي ساجت جابر221742154012 10  91.00

92 راسب 910غ92غ8599بان ابراهيم كاطع مطلك221742154013 11  0.00

83 ناجح 849497988899643براء حمد جواد حسن221742154014 12  91.86

78 راسب 5560505471390تبارك عباس رزاق دفار221742154015 13  0.00

85 راسب 0غغغ69غ62جمانه سامي م حسن محيسن221742154019 14  0.00

86 راسب 0غ65غ8561غجنه وسام عبد الله عبد الكريم221742154020 15  0.00

81 راسب 6775879124860حوراء مجيد كامل م221742154023 16  0.00

80 ناجح 908974798384579دعاء باقر ناشي مبارك221742154025 17  82.71

90 راسب 800غ88غ6778دعاء شهد وهيب رحم221742154026 18  0.00

90 راسب 5259500غ5678روان كريم كاظم وايد221742154029 19  0.00

غ راسب 0غغغغغ77زمن حاشوش شدود مونس221742154030 20  0.00

86 ناجح 84969993959490647زهراء صبار خلوف ناصر221742154036 21  92.43

73 ناجح 577174658166487زهراء عبد الحليم جواد علي221742154037 22  69.57

81 راسب 5157645038660زهراء علي عدنان عباس221742154038 23  0.00

87 راسب 920غ82858698زهراء مهدي عبد موزان221742154044 24  0.00

غ راسب 0غغغغ6073زينب عادل غناوي جاسم221742154047 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 أور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 8093100868288619زينب علء حسن محي221742154048 26  88.43

غ راسب 0غغغغ50غزينب مجيد حميد مجيد221742154049 27  0.00

89 ناجح 807182646992547سررى حيدر مطشر زغير221742154052 28  78.14

92 راسب 790غ74غغ78شكران سعودي دايخ لفته221742154053 29  0.00

83 راسب 0غغغغغغشهد شتام صلل حبيب221742154055 30  0.00

94 راسب 890غ94غغ85شيماء مبارك زماط سباهي221742154057 31  0.00

91 ناجح 839362626693550فاطمه رعد حسون شمخي221742154061 32  78.57

86 راسب 9396960غ8488فاطمه علء عبد الرزاق طلب221742154062 33  0.00

78 راسب 790غ6869غ77مروه عبد الرحمن عناد جبار221742154064 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغناديه كاظم حسوني عبد الحسين221742154068 35  0.00

غ راسب 9082968288810نرجس احمد علكم سعيد221742154070 36  0.00

82 راسب 0غ9996غ7996نور الهدى مؤيد عبد الجبار كاظم221742154073 37  0.00

81 ناجح 765273727777508نور حميد عبد عيسى221742154074 38  72.57

78 راسب 0غغغغ54غنورس كريم عناد سباهي221742154077 39  0.00

85 راسب 0غ64غغ8382هاله هلل كاطع جابر221742154078 40  0.00

70 راسب 600غغ638566هدى رافع خلف حمد221742154080 41  0.00

المشاركون

41 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

27 14 % 34.15

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

5 

5 

4  83 12 11 0 

4 8 3 10 10 0 

 100.00 100.00 100.00 83.33 90.91 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


