
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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 545553505050392بنين وليد عواد عامر221612170010 1  56.00

85 ناجح 665160685650436زينب ريسان زعين منصور221612170037 2  62.29

85 راسب 0غ50غ705060اثمار رسن خفي جوخان221742170002 3  0.00

89 ناجح 888481639086581اسماء راضي جوده عوده221742170003 4  83.00

غ راسب 0غغغغغغانفال صباح دنيف راهي221742170005 5  0.00

غ راسب 500غ51غ7264ايات حيدر طالب محمود221742170007 6  0.00

70 راسب 870غغغ5050ايات عبد المير حسين زوين221742170008 7  0.00

78 راسب 630غغ809781ايات علي حمادي غافل221742170009 8  0.00

67 راسب 0غغغ64غ58ايات قاسم عويد جديه221742170011 9  0.00

82 راسب 520غغ647069براء مقدام م عليوي221742170014 10  0.00

95 ناجح 626865847969522بنين رسمي عبد ا ياسر221742170015 11  74.57

79 راسب 35290%50505017خديجه طعمه خلطي بخيت221742170019 12  0.00

88 ناجح 667370507650473خديجه عماد شاكر بحيت221742170020 13  67.57

70 راسب 0غغ50غ5050خديجه مخيلف حسن ذرب221742170021 14  0.00

56 ناجح 505050505053359زهراء حيدر هاشم نزال221742170023 15  51.29

69 راسب 0غغغغغ52زهراء عدنان حسن مطر221742170026 16  0.00

65 ناجح 507651505050392زهره خليل ياسين فيصل221742170027 17  56.00

92 راسب 690غغغ7378زينب نجاح صالح رهك221742170030 18  0.00

89 ناجح 739486808487593سعاد عبد الكريم دخيل ياسر221742170033 19  84.71

80 ناجح 607254646867465سندس جليل ابراهيم خيون221742170034 20  66.43

80 راسب 6380603259530شفاء عكله طارش صالح221742170035 21  0.00

79 راسب 0غغغ51غ69شكران نعيم عذيب عبد221742170036 22  0.00

62 راسب 5850395341590صفاء خالد حسن حميدان221742170038 23  0.00

88 ناجح 647955507275483غدير بسام موسى عطا221742170042 24  69.00

89 ناجح 918383868274588غزل مشتاق طالب مطشر221742170043 25  84.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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الحيائي

70 راسب 0غغغغغ60غفران م جاسم خلف221742170044 26  0.00

85 راسب 0غغ96غ92غفاطمه حسين عبد المجيد مصطفى221742170045 27  0.00

81 ناجح 788975649056533فاطمه طالب عبيد مانع221742170046 28  76.14

76 راسب 55500غغ6371فاطمه وحيد برهان م221742170049 29  0.00

غ راسب 0غغ856477غفدك هاني نسيم عداي221742170050 30  0.00

69 راسب 500غ5655غ80قبيله خريجان جبير تعيب221742170051 31  0.00

85 راسب 0غغ51غ8886مروه خالد حسن حميدان221742170052 32  0.00

70 راسب 0غ57غغ5062مروه خلف حسن ذرب221742170053 33  0.00

79 راسب 0غغغ7238غملك م طراد عدل221742170054 34  0.00

75 راسب 5050600غ6153منار احمد مجيد خضير221742170055 35  0.00

71 راسب 7356502153520منتهى رفيع وطين منخي221742170056 36  0.00

67 راسب 5050503329230نور الهدى علوي م سعيد221742170060 37  0.00

78 راسب 0غ8986866679نور شاكر حسن سلمان221742170062 38  0.00

79 راسب 0غغغغ71غنور كامل جوده ناصر221742170063 39  0.00

87 راسب 7295710غ8890نور ياسر حسين كريدي221742170064 40  0.00

96 ناجح 848867817278566هاجر كاظم علي م221742170065 41  80.86

76 راسب 6270642950550هبه عمار هاشم نزال221742170066 42  0.00

91 ناجح 828493797881588هدى قاسم كريدي حمدان221742170067 43  84.00

68 راسب 500غ74502650هند عواد غالي شعير221742170068 44  0.00

69 راسب 0غغغغغ50وعود ناصر حسين كريدي221742170069 45  0.00

89 ناجح 858975748773572يقين حكيم خضير كاظم221742170072 46  81.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 15 % 32.61

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

2 

2 

5  146 10 7 0 

5 11 1 7 5 0 

 100.00 78.57 16.67 70.00 71.43 0.00
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