
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

74 راسب 0غ50غ50غ77أزل جبار عبد رخيص221752109001 1  0.00

83 راسب 500غ6150غ50إسراء عبد الرضا رزاق غازي221752109002 2  0.00

84 راسب 0%503251222011أطياف باسم حسين فيصل221752109003 3  0.00

84 راسب 6550852955280آمنة خالد ريكان طمعه221752109004 4  0.00

83 راسب 0غ5751505053أوراس خضير عوفي هلل221752109005 5  0.00

92 راسب 74830غ806389آيات داخل شريف حمادي221752109006 6  0.00

76 راسب 655050500غ65آية داخل ياسر رداد221752109007 7  0.00

76 ناجح 717466506171469افراح عبد الرحيم كاظم مهوس221752109010 8  67.00

86 ناجح 606060505268436افياء عبد الحسين صاحب فرهود221752109011 9  62.29

76 راسب 510غغ525451ايمان عبد الرحيم كاظم مهوس221752109012 10  0.00

83 ناجح 765763505054433بتول كامل مطر فرج221752109013 11  61.86

88 راسب 0غغغ63غ66بدور سعد عوده جخيور221752109014 12  0.00

83 ناجح 607359575463449تبارك لطيف بدر شموط221752109016 13  64.14

87 راسب 0غ556750غ62حوراء عبد ا عبد الحسين ابراهيم221752109018 14  0.00

93 ناجح 665167627858475خمائل حمزه ذخر كشيش221752109019 15  67.86

87 ناجح 716983545061475دعاء احمد راضي عاشور221752109020 16  67.86

85 راسب 0غغغ63غ55دعاء م جاسم جبر221752109021 17  0.00

83 راسب 0غ50غ50غ51رسل كريم عبد الحسن داخل221752109022 18  0.00

85 ناجح 827784595175513ريام أزهر سالم عبد الحسين221752109023 19  73.29

85 راسب 0غغ68356050ريام حيدر جوده جعاز221752109024 20  0.00

89 ناجح 735187506179490ريام م طعمه حمادي221752109025 21  70.00

90 ناجح 745467797082516زهراء حسن علي عويد221752109026 22  73.71

69 راسب 0غغغ50غ52زهراء مالك سعدون عنيد221752109028 23  0.00

63 راسب 0%17%5840312617زهور جميل شعلن ضيدان221752109030 24  0.00

75 راسب 59510غ595059زينب كاظم مونس خشل221752109031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 7757503950510ساره م خلف صالح221752109032 26  0.00

74 راسب 0غغغ54غ54شاة زنان زهير حميد عبد ا221752109033 27  0.00

83 راسب 0غ62غ56غ55شكران جاسم م صالح221752109034 28  0.00

81 راسب 6476753866500ضحى كريم عبد خضير221752109035 29  0.00

79 راسب 0غ735158غ67طيبه حسين كاظم هواش221752109036 30  0.00

64 ناجح 505053505750374طيبه فاضل جبار خفيف221752109037 31  53.43

81 راسب 500%6554675015عنود كمال حمود صحن221752109038 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغلرا عبد عريبي لهماد221752109039 33  0.00

74 ناجح 647876555862467مروه هرون عيسى عبد ا221752109040 34  66.71

85 راسب 0غ63غ56غ60مريم إبراهيم عبد الحسن كاظم221752109041 35  0.00

83 راسب 780غ81587650منار عبد ا ياسين جعفر221752109042 36  0.00

82 راسب 6850753953600ندى عبد ا عيسى عبد ا221752109043 37  0.00

80 راسب 200%6433623515نور الهدى ريسان مناحي شويش221752109044 38  0.00

84 ناجح 615078617875487نور الهدى مهدي صالح انديوي221752109046 39  69.57

83 ناجح 735163505959438هدى هادي حسن علي221752109047 40  62.57

93 ناجح 818878706980559هدير عادل ياسر رداد221752109048 41  79.86

81 ناجح 595065505058413همسه حسن هادي مهلهل221752109049 42  59.00

79 راسب 5750523935390وسن عمار عبد الكاظم جويد221752109050 43  0.00

82 راسب 0غ595050غ60يقين صالح جعفر علي221752109051 44  0.00

المشاركون

44 
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 77.78 50.00 38.46 28.57 61.54 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


