
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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 767070736677525أثمار جمعه شايع جاثر221742171001 1  75.00

93 راسب 0غغغ687250ألهام مطشر نعاس بدن221742171002 2  0.00

87 راسب 590غ68608551ابتسام خميس شمهوط جوار221742171003 3  0.00

94 ناجح 838277898388596اسراء ياسر هادي كشيش221742171005 4  85.14

88 ناجح 726665575050448اماني صافي عبد الحسين محسن221742171008 5  64.00

56 راسب 0غغغغغغايمان عرموط فهد داود221742171009 6  0.00

83 ناجح 757787647785548بنين منشد حران شنف221742171013 7  78.29

82 راسب 0غ6153565450تقى جواد كاظم لزم221742171016 8  0.00

85 راسب 0غغغغغ65حوراء رعد جاسم م221742171018 9  0.00

62 راسب 0غ685750غ60ضحى عزيز هادي كشيش221742171033 10  0.00

93 راسب 0غغغغغ81فاطمه رحيم عبد الساده طعيمه221742171035 11  0.00

73 راسب 500غ5350غ59فاطمه كريم هادي كشيش221742171036 12  0.00

80 ناجح 627058655663454فاطمه نعيم خلف فرج221742171037 13  64.86

89 ناجح 576370686357467مريم كاظم سلمان عاتي221742171039 14  66.71

94 ناجح 778090808978588معالي ناجي جوي شنف221742171040 15  84.00

92 ناجح 565061715850438مها عواد صكر صفوك221742171041 16  62.57

91 ناجح 707476866793557نجلء كريم جواد مطرود221742171043 17  79.57

83 راسب 360%6656502219ندى اصلح عبد الصاحب مهدي221742171044 18  0.00

85 ناجح 776984565954484ندى عاشور ردام كاووس221742171045 19  69.14

80 راسب 0غ6363727356نور الهدى حامد ذرب كبر221742171046 20  0.00

86 ناجح 887881938989604نوره نصار حسين عبد221742171048 21  86.29

87 راسب 6350582827420هدى خير ا كريم مجيبل221742171050 22  0.00

94 راسب 8077795238840هدى رعد حسن سلمان221742171051 23  0.00

94 ناجح 846362715075499هدير قاسم م صيهود221742171052 24  71.29

75 ناجح 508263555250427هند حميد كاظم جدوع221742171053 25  61.00

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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 5953502026570ورود علي عبد الحسن حنون221742171054 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 13 % 50.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

9  46 10 5 0 

9 4 3 6 3 0 

 100.00 100.00 50.00 60.00 60.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


