
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

الخارجيات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 707468897079543اساور عادل عكاب حسين221742401001 1  77.57

94 ناجح 595150625862436اسماء عبد الحسن عبود خصاف221742401002 2  62.29

94 ناجح 688252505051447الء علي جهيد علي221742401003 3  63.86

93 ناجح 918791656587579الء هاشم جميل حذيه221742401004 4  82.71

84 ناجح 869488878192612امل شهيد راهي عبيد221742401005 5  87.43

غ راسب 0غغغغغغامنه عبد ا كاصد ياسر221742401006 6  0.00

85 راسب 0غغغغغغانوار كامل عكله عوض221742401007 7  0.00

89 راسب 5053505230660ايلف يحيى عباس هاني221742401008 8  0.00

85 راسب 5054555542680بيادر صادق حسين عطيه221742401009 9  0.00

82 ناجح 506080657883498تقوى حمد ناشي م221742401010 10  71.14

غ راسب 0غغغغ66غحوراء م علي عزيز221742401011 11  0.00

71 ناجح 505857675452409دعاء صالح عبد الساده محسن221742401012 12  58.43

غ راسب 0غغغغغغدعاء عباس جاسم م221742401013 13  0.00

85 ناجح 727681706771522رنان مزهر نزال خفي221742401014 14  74.57

93 راسب 0غغغغغغريام منعم صبار م221742401015 15  0.00

86 راسب 5060502623520زهراء شعلن طراد حريز221742401016 16  0.00

85 ناجح 677650747773502زهراء عبد الرحيم عبد الحسين حبيب221742401017 17  71.71

غ راسب 820غغغ88غزينب حامد علي كاطع221742401018 18  0.00

86 راسب 500صفر56555066سحر جليل مطشر عكيلي221742401019 19  0.00

90 راسب 0غغغغغغشروق باسم  عبد الحسين بازل221742401020 20  0.00

85 راسب 0غغغغ83غضحى علي نعيم كريم221742401021 21  0.00

93 ناجح 625755515350421عبير حسين خضير ثجيل221742401022 22  60.14

78 راسب 5837365050500غدير حسين حمدان جبر221742401023 23  0.00

72 راسب 0غغ20غثلث54غصون غازي فيصل عبد221742401024 24  0.00

81 راسب 5052503260500فاطمة سجاد هيال ماكر221742401025 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

الخارجيات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 راسب 5356355034500قمر لطيف عايد كاظم221742401026 26  0.00

89 ناجح 645064505564436مروه عدنان ضياء عزيز221742401027 27  62.29

81 راسب 0غغغغغغنور احمد ثامر حسين221742401028 28  0.00

95 راسب 8276348750500هند عبد الحميد عبد ا م221742401029 29  0.00

82 راسب 0غغغغغ72وداد حمد ابو شخيره م221742401030 30  0.00

المشاركون

30 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 11 % 36.67

 0.00

الممتحنون

الناجحون
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0 
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4 
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 71.43 57.14 57.14 68.75 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


