
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 رملة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

100 ناجح 828887949487632اسراء جليل ابراهيم وكر221752115004 1  90.29

73 راسب 5052513229320اشراق علي داود سلمان221752115005 2  0.00

75 ناجح 505160555961411انتكال ماجد هاشم سهيم221752115008 3  58.71

88 ناجح 727674728859529ايه جليل ابراهيم وكر221752115011 4  75.57

92 ناجح 828285826672561ايه عامر صعيب هادي221752115012 5  80.14

78 راسب 5053505341610تبارك حسن كزار بدير221752115016 6  0.00

89 راسب 5355683141350تبارك عبد علي عامر سعيد221752115017 7  0.00

85 ناجح 505168585051413حوراء رياض شريف خصاف221752115019 8  59.00

82 راسب 0غ5674565135داليا احمد شدهان نعيثل221752115022 9  0.00

84 راسب 0غغ51غغغدعاء حازم عبد صالح221752115023 10  0.00

90 ناجح 538563625163467دعاء حسن شرشاب عذار221752115024 11  66.71

76 ناجح 525778645174452دعاء مجيد جالي جبر221752115026 12  64.57

75 راسب 0غغغغغ65رانيه احمد شدهان نعيثل221752115028 13  0.00

86 راسب 5566506450370زهراء محسن عبيد سلطان221752115031 14  0.00

79 راسب 0غغغ596964زينب حبيب عجيل خضر221752115032 15  0.00

85 ناجح 597069705483490زينب صكبان كاطع دخيل221752115034 16  70.00

85 ناجح 505450595552405زينب علوان حميدي عذيب221752115035 17  57.86

75 راسب 0غغ5050غ50زينب مؤيد جبار ازعيبل221752115036 18  0.00

81 راسب 5042567450620سهير عباس حسن عيسى221752115038 19  0.00

72 راسب 0غغغغغغصابرين علي حسين والي221752115039 20  0.00

67 راسب 0غغ5250غ63صابرين فيصل م صاحي221752115040 21  0.00

79 راسب 0غغغ5059غفاطمة هاشم ناظم جعاز221752115044 22  0.00

92 ناجح 577584615465488فاطمه ثامر كاظم مزيعل221752115045 23  69.71

76 راسب 0غغغ505150مها حسين علي عبد الحسين221752115047 24  0.00

77 ناجح 505953745363429هبه علي داود سلمان221752115048 25  61.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 11 % 44.00
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 83.33 100.00 60.00 60.00 66.67 0.00
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