
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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 5038502327330أسماء سرور كرير سلطان221752116001 1  0.00

68 راسب 5037502350380أمواج حامد ارهيج شلش221752116002 2  0.00

89 ناجح 626254845067468ارجوان محمود عواد جودة221752116003 3  66.86

94 ناجح 818978715776546اساور علء حسن مجهول221752116004 4  78.00

87 راسب 0غغ66535565الء رزاق صبار وحيد221752116005 5  0.00

89 راسب 0غ6050617064اماني صلح سالم خضير221752116007 6  0.00

87 ناجح 745265706563476انتصار سعدون رية طاهر221752116008 7  68.00

67 راسب 0%503050253515ايمان عادل مايوس عكاب221752116010 8  0.00

82 ناجح 708066645679497ايمان عبد ا جبر حسن221752116011 9  71.00

75 ناجح 505050515050376بنين قاسم رضيوي إبراهيم221752116012 10  53.71

89 ناجح 675064565850434تبارك رعد سلمان عبيد221752116013 11  62.00

87 ناجح 525772865984497حنين قاسم عبد الرضا صباح221752116014 12  71.00

77 راسب 0غغغ50غغحوراء مجيد منشد حسين221752116015 13  0.00

88 ناجح 778976526261505رسل علوي انوري عطشان221752116017 14  72.14

67 ناجح 505755615658404رضاء ستار كريوش عبد ا221752116018 15  57.71

84 راسب 6050702850280زهراء محسن خيون مطلك221752116020 16  0.00

85 راسب 0غ5771غ7459زينب كامل شريف خليف221752116021 17  0.00

غ راسب 0غغ51غغغسجى علي كاظم راضي221752116022 18  0.00

87 ناجح 505063605054414عل كريم مجيد مري221752116024 19  59.14

89 ناجح 647576755960498فاطمة سعود سعيد منشد221752116025 20  71.14

79 راسب 300غ%50325016مروة حيدر عباس مسعد221752116027 21  0.00

96 راسب 0غغ6673غ65مريم سعد صبار تويلي221752116029 22  0.00

76 راسب 0%53242418غ50منى كاظم ظنه رهيج221752116030 23  0.00

78 راسب 5037555831390هدى فيصل كاطع معلي221752116031 24  0.00

61 ناجح 527077525050412هيفاء عبيد زبون مبارك221752116032 25  58.86

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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 12 % 48.00

 0.00

الممتحنون
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نسبة النجاح

0 
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 100.00

1 

1 

11  38 10 13 0 

6 3 2 6 6 0 

 54.55 100.00 25.00 60.00 46.15 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


