
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 الفاطميات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 605450606484451ازهار صبيح جخيور صيوان221752126001 1  64.43

75 راسب 230%15%58505017ام البنين جليل مخور علوان221752126002 2  0.00

69 راسب 545050500غ54ايات كاظم سوادي فرعون221752126004 3  0.00

90 ناجح 807691727470553ايه هادي يوسف جودة221752126006 4  79.00

89 ناجح 665873507065471براء عبد الحسن عبد الحسين محي221752126007 5  67.29

60 راسب 0غغغ50غ50حياة خلف ونس عجيل221752126008 6  0.00

غ راسب 0غ50غ59غ60رواء حسن نوري مبهر221752126010 7  0.00

78 راسب 5540505058520زهراء باقر شبر مناتي221752126011 8  0.00

72 راسب 0غغغ50غ50زهراء شاكر جابر عباس221752126012 9  0.00

85 راسب 7050623955500زهراء علء ارزيج سلمان221752126013 10  0.00

67 راسب 0غغغ50غ50زهراء غني جابر عبيد221752126014 11  0.00

84 راسب 6655612550610زهراء محسن طالب ياسين221752126015 12  0.00

83 راسب 5450573250400سجى عبد المير حسن طلب221752126016 13  0.00

72 ناجح 605061505064407شفاء زهير م زوير221752126017 14  58.14

75 راسب 5656542750520فاطمه جاسم شداد مناحي221752126018 15  0.00

85 ناجح 656752516650436فاطمه حاتم جبر جفيان221752126019 16  62.29

74 راسب 0غ50غ565050فاطمه شاكر حمود كاطع221752126020 17  0.00

72 راسب 0%16%14%5017%5414مروه جواد جبار شلكه221752126021 18  0.00

82 راسب 0غغغغغ50نبأ شريف حسن جليل221752126022 19  0.00

71 راسب 6550515050240نجلء حميد عبد كايم221752126023 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور علي كاظم سعدون221752126025 21  0.00

88 راسب 500غغغ6261هبه كاظم سهر نعيمه221752126026 22  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

ثانوية الفاطميات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 5 % 22.73

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

4  57 3 7 0 

2 5 1 1 3 0 

 50.00 100.00 14.29 33.33 42.86 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


