
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

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 ناجح 939295766890608استبرق عبد المير صالح كاظم221752113001 1  86.86

78 راسب 8881932389710اسيل نوري م عباس221752113002 2  0.00

64 راسب 21220%55506213امنه يوسف عزيز سدخان221752113003 3  0.00

61 راسب 21360%50755316ايثار حسن طعمه جبار221752113005 4  0.00

98 ناجح 887290879394622براء احمد جبار زوير221752113007 5  88.86

84 راسب 0غغغ50غغبشرى جاسم عبد علس221752113008 6  0.00

71 راسب 5869625039600حنين اياد مكي عبد الجبار221752113011 7  0.00

91 ناجح 748981646185545حوراء زامل خزعل بدر221752113013 8  77.86

74 راسب 0غغغغغغدنيا غالب عطشان طلب221752113016 9  0.00

82 راسب 25270تسع505050رانيه خضير عباس خضير221752113017 10  0.00

84 ناجح 719155647869512رسل سعيد مطشر بهلول221752113018 11  73.14

91 ناجح 888785506796564زهراء جعفر عبد ا ناصر221752113020 12  80.57

82 راسب 5060572031500زهراء سعد جواد كاظم221752113022 13  0.00

84 راسب 210%16%62707713زهراء عبد السلم م جاسم221752113024 14  0.00

83 راسب 560غغغ5052زهراء ماجد عبد الحر ناصر221752113026 15  0.00

89 ناجح 816786506758498زينب حامد علوان كاطع221752113027 16  71.14

81 راسب 290%13%62606216زينب صادق كاظم طاهر221752113028 17  0.00

68 ناجح 756668505052429زينب عبد الكريم م خلف221752113029 18  61.29

80 راسب 680%6974783012زينب م عبد العظيم نعمه221752113030 19  0.00

86 ناجح 838177546193535سبأ كفاح حامد عطشان221752113031 20  76.43

100 ناجح 969194998597662سكينه عبد الحميد سالم م221752113032 21  94.57

73 ناجح 756369505356439شكران عدنان عباس طارش221752113033 22  62.71

75 راسب 5862552431390شهزنان علي زبيد سيسون221752113034 23  0.00

76 ناجح 717887576372504صفاء خليل عباس ثجيل221752113036 24  72.00

83 ناجح 838674506676518طيبه حيدر عطشان مهورش221752113037 25  74.00

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

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 0غ51غ716677طيبه ستار كاظم علي221752113038 26  0.00

73 راسب 0غغغ575350علياء طالب كاظم علي221752113040 27  0.00

68 راسب 50600غ698351غدير م مجيد نكار221752113041 28  0.00

84 راسب 0غ70غ5066غفرقان طارق موحان لفته221752113043 29  0.00

82 راسب 6974653150500قمر الزمان عبد الجليل عبد الحسن كاطع221752113044 30  0.00

63 ناجح 605164506762417ليلى علي حطحوط مصحب221752113045 31  59.57

74 راسب 35500%53625016مريم احسان عبد الصاحب حمودي221752113046 32  0.00

83 راسب 5859502950500مريم عقيل عبد العالي علي221752113047 33  0.00

79 راسب 0غغغغغ57مفاز عبد السلم م جاسم221752113048 34  0.00

74 راسب 0غغ50غغ74ملك خلدون غازي حاتم221752113049 35  0.00

80 راسب 73570غ667764ملك سمير جواد كاظم221752113050 36  0.00

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 13 % 36.11

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 
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3 
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 100.00 100.00 40.00 44.44 62.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


