
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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 655052525350416هاجر جمعة مدلول ظاهر221612165085 1  59.43

90 راسب 880غ857989غأيات جواد كاظم عبد ا221742165001 2  0.00

90 ناجح 817797917281589اعتزاز موحان محسن علي221742165004 3  84.14

87 راسب 5461215752380امال م فلفل حسين221742165006 4  0.00

87 ناجح 747579776681539ايمان كاظم عوض دهش221742165010 5  77.00

83 راسب 500غ60528257ايناس سعد جهيد عبد الحسن221742165011 6  0.00

87 راسب 0غ60غ86غ70تقى حسن امجد كريم221742165012 7  0.00

80 راسب 785854770غغحنان علي جاسم جبر221742165013 8  0.00

89 ناجح 645985576062476حوراء حسين سلمان شمخي221742165014 9  68.00

64 راسب 500غ82غ7093حوراء علي صبر جاسم221742165015 10  0.00

90 ناجح 838699899299638دلل هادي سيف مكطوف221742165016 11  91.14

86 ناجح 566690846663511رسل علي حريجه مشعل221742165020 12  73.00

85 ناجح 717280737470525رقيه سعد عكيب فضاله221742165021 13  75.00

90 ناجح 8479948785100619زهراء ابراهيم جواد م221742165024 14  88.43

87 راسب 7558760غ6476زهراء عبد الكاظم راضي غياض221742165027 15  0.00

86 راسب 0غ6183غ5657زهراء علي شنان ثاجب221742165028 16  0.00

82 ناجح 585061756550441زهراء كريم عبيد جابر221742165032 17  63.00

81 راسب 628154590غ60زينب داخل عامر مهاوش221742165036 18  0.00

79 ناجح 648357926980524زينب علي عبد الحسين عبد ا221742165040 19  74.86

80 راسب 0غغ50غ6461زينب م علي خضير221742165042 20  0.00

76 راسب 0غ6858555950ساره مجيد كامل فاضل221742165045 21  0.00

85 ناجح 7897869390100629سجى احمد رشيد بنيان221742165046 22  89.86

86 ناجح 716482787799557شروق رزاق شياع خضر221742165050 23  79.57

90 راسب 0غ9098968898شيماء احمد عبد سلطان221742165051 24  0.00

84 راسب 0غ6861غ6160صابرين مجيد عزيز حسن221742165053 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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 راسب 0غغغ525064صباح فارس حسن سلمان221742165054 26  0.00

91 ناجح 9496869898100663طيبه م جبار خيون221742165055 27  94.71

80 ناجح 565058735056423غاده باسم م حسان221742165057 28  60.43

87 ناجح 798686867592591غفران م عبد ا جابر221742165060 29  84.43

82 ناجح 737980697467524فاطمه اركان معيدي عكال221742165063 30  74.86

92 راسب 0غ7275978294فاطمه ثجيل كاظم خلف221742165064 31  0.00

91 راسب 8875308797850فاطمه جاسم عباس عليخ221742165065 32  0.00

89 ناجح 767885909094602مريم كنعان جياد صيوان221742165072 33  86.00

86 راسب 0غغ9072غ59هديل كامل فزع مكبول221742165086 34  0.00

78 راسب 0غغ6173غغوسن ذياب ريسان م221742165087 35  0.00

غ راسب 730غغ745692ولء غياض حسن عذافه221742165088 36  0.00

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 17 % 47.22

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

3 

3 

5  30 2 11 0 

5 1 0 2 10 0 

 100.00 33.33 0.00 100.00 90.91 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


