
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 الوركاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

157رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 655450745984478زينه حسن جاسب رمضان221612157043 1  68.29

82 ناجح 819286659191588افاق صباح طاهر محيسن221742157002 2  84.00

80 راسب 86780غ828486امنة سعد سلمان ناهي221742157004 3  0.00

74 راسب 0غ748574غ77بتول حسين فلغوص جار ا221742157006 4  0.00

84 راسب 78580غغ69غتمارة حسين طارش بالوذ221742157008 5  0.00

76 راسب 0غغغغغغحنان عبد الحسين كامل مجيد221742157009 6  0.00

75 راسب 500غ66غ6262حنين جمال عبد ا فرحان221742157010 7  0.00

80 راسب 0غغ80غ76غداليا خالد عويد معيبد221742157012 8  0.00

75 راسب 0غغ73617472دعاء عدنان دويم جبر221742157013 9  0.00

76 راسب 0غ588683غ72ديانا صمد رسن صكبان221742157015 10  0.00

82 راسب 6473673850500زهراء جاسم خضر جساب221742157017 11  0.00

79 راسب 700غ78غغ72زهراء حيدر تركي جبار221742157019 12  0.00

84 ناجح 747763847458514زهراء صباح فليح عبيد221742157020 13  73.43

73 راسب 0غغ68837268زهراء صمد جاسم عيسى221742157021 14  0.00

79 راسب 0غغغ77غ73زهراء عبد الناصر فرج طاهر221742157023 15  0.00

غ راسب 0غ8268698176زهراء عدنان هاشم نفاوه221742157024 16  0.00

غ راسب 520غ6986غ61زهراء فائق م باقر شريف221742157026 17  0.00

83 ناجح 525650515050392زهراء يحيى جواد كاظم221742157028 18  56.00

79 راسب 0غ63648067غزينب خالد حواس جلب221742157030 19  0.00

88 ناجح 717568788467531زينب عادل طليع عبد221742157031 20  75.86

79 راسب 0غ5560506052زينب غالب شامي فعيل221742157032 21  0.00

83 راسب 0غغغغ6470زينب فارس فالح سليمان221742157033 22  0.00

83 راسب 8678650غ63غزينب كاظم م علوان221742157034 23  0.00

66 ناجح 585454625952405زينب م عبد عليوي221742157035 24  57.86

89 راسب 0غ8581غغ84زينب مزهر م جبر221742157036 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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90 ناجح 94989410010098674سجى صلح علي بلبول221742157038 26  96.29

81 ناجح 656859546154442سجى قصي خلف علي221742157039 27  63.14

78 ناجح 746769746264488سنا عطية كامل غلب221742157040 28  69.71

91 راسب 0غغغغ88غشيماء موسى كاظم خلف221742157041 29  0.00

50 راسب 690غغ606852طيبة فاضل حنون كريم221742157043 30  0.00

93 راسب 95979610024870عاتكة رحيم جاسم م221742157044 31  0.00

84 راسب 0غ8993غ8498عذراء خضر صياح مسير221742157045 32  0.00

91 ناجح 919295849693642غدير طارق سرحان ثجيل221742157049 33  91.71

74 راسب 0غغغ59غ66فاطمة جواد عبد علي بشير221742157050 34  0.00

77 راسب 0غغغغغغفاطمة سعيد حنون حسن221742157051 35  0.00

85 ناجح 838877688687574فاطمة سمير عبد الرضا انعيمة221742157052 36  82.00

73 ناجح 799074778187561فاطمة م راضي صبيح221742157054 37  80.14

79 ناجح 698073927161525مريم علي حسين ضعن221742157057 38  75.00

77 ناجح 628267675961475ملك حسين عبيد راضي221742157059 39  67.86

85 ناجح 769277737072545نور الهدى محسن جابر مخور221742157061 40  77.86

91 ناجح 666791807576546نور الهدى موفق شعيبث كربول221742157062 41  78.00

غ راسب 0غغغغغغنور عبد السادة علي م221742157063 42  0.00

92 ناجح 848779968589612نور كاظم كريم جاسم221742157065 43  87.43

89 راسب 790غ86745866نورس كريم عبد باهض221742157067 44  0.00

81 ناجح 657661585765463هبة ا شعلن عطية ماجد221742157070 45  66.14

80 راسب 0غغغ666862هدى كريم خلف شناوة221742157071 46  0.00

88 راسب 0غغغ70غ67وجدان سليم يوسف شبل221742157072 47  0.00
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المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

29 18 % 38.30

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

6 

6 

3  64 8 12 0 

3 6 3 7 12 0 

 100.00 100.00 75.00 87.50 100.00 0.00
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