
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 المؤمنات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 ناجح 789591767872580اسماء عاتي شريف ذبيح221752138003 1  82.86

92 ناجح 688877508063518انوار كريم فضاله عفريت221752138006 2  74.00

79 راسب 0غ5050غغ50ايات كريم نهير مهدي221752138008 3  0.00

89 راسب 5960500غ5555بشرى شهيد ورد كركوش221752138009 4  0.00

85 ناجح 507062506154432تبارك علي كاطع كنهور221752138010 5  61.71

83 راسب 5666727559380خوله شمخي جبر عكله221752138015 6  0.00

61 راسب 0غ585150غغدعاء فاضل حميد ياسر221752138016 7  0.00

83 راسب 5050723760530زهراء احمد عويد غانم221752138018 8  0.00

87 راسب 0غغ50505529زهراء تمر عجرش سفيح221752138019 9  0.00

74 راسب 500غغ50غ50زهراء حسن م زغير221752138020 10  0.00

78 راسب 5050525050220زهراء سلمان عودة طعمه221752138021 11  0.00

85 راسب 0%515859526214زهراء صبري تقي جبر221752138022 12  0.00

75 راسب 0غ56غ58غ56زهراء كاصد ربيع حسين221752138025 13  0.00

79 راسب 5023655050530زينب رضا ناصر حسين221752138026 14  0.00

77 ناجح 606285505064448زينب سعد رزاق كاظم221752138027 15  64.00

88 ناجح 695482515275471زينب علي عبد المير كطافه221752138028 16  67.29

78 ناجح 507968577553460زينب عواد حسن حميدي221752138029 17  65.71

غ راسب 0غغغغغغسارة كيلو حسين راضي221752138030 18  0.00

86 ناجح 505388585662453ساره حميد رسن شاوي221752138031 19  64.71

غ راسب 0غغغغغغساره عليوي عبد الحسين عبود221752138032 20  0.00

88 ناجح 525880777766498شهد رزاق جيجو شير221752138034 21  71.14

85 راسب 5750583450410شهد محسن خليفة سمير221752138035 22  0.00

80 ناجح 615082726059464شيماء جبار جيجو شير221752138036 23  66.29

85 ناجح 527552695550438صفاء ريه سلمان عبد علي221752138037 24  62.57

83 راسب 5150705450380فاطمه جبار ماجد عبد علي221752138038 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

ثانوية المؤمنات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 0غ50غ60غ50فاطمه حمود عجيل شلكه221752138039 26  0.00

86 ناجح 566255537263447فاطمه علي خضير مشحوت221752138040 27  63.86

86 ناجح 567385555350458كوثر م عبد المير كطافه221752138042 28  65.43

81 راسب 5050652424220مريم عادل حسن فليح221752138044 29  0.00

72 ناجح 585180726655454مريم فاخر عيادة محيل221752138045 30  64.86

88 راسب 0غ695058غ58نسرين علي حسين كيطان221752138047 31  0.00

86 راسب 5450555058320نور الهدى ناجي جعفر خلف221752138049 32  0.00

79 راسب 50520غ71غ51نور حمود جريو دج221752138050 33  0.00

83 راسب 685060570غ61نور فليح حسن طوفان221752138051 34  0.00

84 راسب 6350502950510نور فوزي عبد فظيح221752138052 35  0.00

92 راسب 0غ62صفر503261هدى نعيم بعرور جلوه221752138053 36  0.00

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 13 % 36.11

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

19  511 4 12 0 

17 5 5 3 5 0 

 89.47 100.00 45.45 75.00 41.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


