
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 النصر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 750غغ81غ84آيات ناجي عبد الحسين خلف221742167001 1  0.00

92 ناجح 717279509478536ابرار علي حامد عطيل221742167003 2  76.57

83 راسب 690غ68806950اجيال ابراهيم طليفح عكله221742167004 3  0.00

75 راسب 50500غغ5352ازهار فرحان خلف منصور221742167006 4  0.00

69 راسب 57330%57775319اسراء عبد الكاظم داخل حنون221742167007 5  0.00

94 راسب 6687930غ74غاطياف صادق صالح هاشم221742167008 6  0.00

غ راسب 0غغ52غ5080امنة علي سبع سرحان221742167011 7  0.00

89 ناجح 749355886379541انمار عطيوي محسن عاشور221742167012 8  77.29

89 ناجح 727374667473521تهاني محسن شاكر مايح221742167016 9  74.43

85 راسب 0غغ59927550حنان نعيم فارس سمير221742167018 10  0.00

81 ناجح 565751505358406حنين علي نسر سرحان221742167020 11  58.00

88 ناجح 688378958788587حوراء محسن جبار خضر221742167022 12  83.86

85 راسب 7561813172800ديانا حمود علواش نعيثل221742167023 13  0.00

95 ناجح 828574617977553رحاب م قاسم جبر221742167024 14  79.00

96 ناجح 688882818490589زهراء تركي ثجيل بجاي221742167025 15  84.14

86 راسب 660غغ68غ50زهراء علي كامل عبد المير221742167031 16  0.00

86 راسب 6365773766580زهراء علي ياسر عبد الساده221742167032 17  0.00

89 راسب 50660%76715017زينب خميس عطيه زنيهر221742167034 18  0.00

84 راسب 0غغ55غ6771زينب راضي عبد حسوب221742167035 19  0.00

88 راسب 63580غ657988ساره سرحان غافل محيل221742167037 20  0.00

75 راسب 5567520غ6150سهى جبار غدير كوتي221742167040 21  0.00

65 راسب 0غغغغغغشيماء رحيم جهيد بدر221742167041 22  0.00

55 راسب 25500غغ82غطيبة سعد كاظم بردان221742167042 23  0.00

91 راسب 0غغغ61غ71غفران عادل شذره علي221742167043 24  0.00

67 ناجح 626162506874444فاطمه حكمت عبد ا محسن221742167045 25  63.43

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 النصر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 0غ64غغ8577فاطمه عاشور عباس عليوي221742167046 26  0.00

98 ناجح 879097988683639فاطمه كريم علكم كزار221742167048 27  91.29

82 ناجح 687487829599587مروه ناصر غانم محسن221742167051 28  83.86

99 ناجح 9210096919599672مريم صالح غالي ناصر221742167052 29  96.00

89 راسب 50500غ526850مريم مشعان حميد طلك221742167053 30  0.00

94 ناجح 678453505170469مريم نعمه خضير نصار221742167054 31  67.00

84 ناجح 858776865879555مسار سرحان غافل محيل221742167055 32  79.29

83 راسب 6565503266590ميس عبد الكريم علي زغير221742167057 33  0.00

غ راسب 81690غغ6753ميلد جاسم دخيل ساجت221742167059 34  0.00

76 راسب 500غغغغ50ندى شهودي شمخي جبير221742167061 35  0.00

88 راسب 540غغ557380هدى فليح حسن عكله221742167065 36  0.00

74 ناجح 666673536166459يقين حامد رشيد ساجت221742167067 37  65.57

89 راسب 5586550غغ64يقين صالح شخير هاشم221742167068 38  0.00

المشاركون

38 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

24 14 % 36.84

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

4  311 7 7 0 

4 3 6 6 6 0 

 100.00 100.00 54.55 85.71 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


