
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 الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 5041502150500أسماء علي عريف شجر221752164001 1  0.00

81 راسب 5052500غ5370أفنان حسين منصور فرج221752164003 2  0.00

92 ناجح 585872508286498اثمار جابر غافل ورش221752164004 3  71.14

61 راسب 50500غ60غغاماني ساجت عجيمي عداي221752164006 4  0.00

82 راسب 775059500غ50امنه حسين خزعل غلم221752164007 5  0.00

91 راسب 50500%76577314ايمان رحيم عبد النبي جليب221752164008 6  0.00

79 ناجح 555051505063398ايناس شريف صاحب صيهود221752164009 7  56.86

76 راسب 0غ5050605959ايناس عبد الرحمن معيوف منصور221752164010 8  0.00

89 ناجح 645458506250427بيداء كريم م عجيل221752164012 9  61.00

84 ناجح 667971596760486حوراء اشنيت عوفي علي221752164014 10  69.43

غ راسب 0غ56غغغغحوراء حسن جاسم زبين221752164016 11  0.00

89 راسب 0غ53غ515066حوراء رحمن يوسف عبد العكار221752164017 12  0.00

90 راسب 5750844263680دعاء صالح جوده رشيد221752164019 13  0.00

91 ناجح 759197807988601دعاء فليح حسن هيم221752164020 14  85.86

84 راسب 0غ52غ505156رانيه جميل كاظم مطير221752164021 15  0.00

80 ناجح 659169798569538رباب حيدر تجي سلمان221752164022 16  76.86

73 راسب 0غ58غ595054زهراء صباح عبد العالي صالح221752164026 17  0.00

82 ناجح 636072547855464زينب حسن غشيم خالد221752164027 18  66.29

84 راسب 945051720غ58زينب علي عبد ا جابر221752164028 19  0.00

77 راسب 0غغغ72غ55ساره حاتم خلطي ثجيل221752164029 20  0.00

82 راسب 0غ705050غ52ساره مهدي حميد مهاوش221752164030 21  0.00

89 ناجح 798687868166574سعاد نجاح شنيور ساجت221752164031 22  82.00

64 راسب 0غغغغغ52سلوى نعيم صليبي جبار221752164032 23  0.00

81 راسب 500غغ5058غصابرين م مهدي م221752164034 24  0.00

84 راسب 0غ50غ56غ50ضحى سالم خلف مرهج221752164035 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

اعدادية الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 52500غ57غغعذراء خليل خرموش عجيل221752164036 26  0.00

83 ناجح 675053506050413غفران عواد خلف مشيري221752164038 27  59.00

85 راسب 5553635339540فاطمه خير ا فرحان ثجيل221752164041 28  0.00

84 راسب 5625643950500كوثر ستار جابر عبد ا221752164044 29  0.00

80 راسب 5952663055330نادمين احمد جابر راضي221752164047 30  0.00

72 راسب 6042505550340نوال علي داود طعيمه221752164048 31  0.00

84 راسب 0غ50615479غنور حميد فيصل عكله221752164050 32  0.00

75 راسب 0غغغ595062نور علي جابر جويد221752164051 33  0.00

83 ناجح 645977637170487نورا باسم م عوده221752164052 34  69.57

76 راسب 0غ6050648074هدى رحمن يوسف عبد العكار221752164054 35  0.00

93 ناجح 677171688154505هدى قاسم منشد زغير221752164055 36  72.14

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

25 11 % 30.56

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

4 

4 

8  510 3 4 0 

5 5 5 2 2 0 

 62.50 100.00 50.00 66.67 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


