
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 السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

89 راسب 6260723427370أماني عبد الناصر فيصل يونس221752209001 1  0.00

87 راسب 320عشر235025%14اديان سعيد صخيل سفيح221752209002 2  0.00

87 راسب 0غ%15غغغ65استبرق عماد كاظم درويش221752209004 3  0.00

غ راسب 500غغ50غ55اسماء جاسم م صالح221752209005 4  0.00

66 راسب 5558625750420تبارك ضامر ياسر مجبول221752209007 5  0.00

67 راسب 0غ50غ61غ50تقى قاسم ثامر طلب221752209008 6  0.00

100 ناجح 655083505054452تقى م عبد ا جاسم221752209009 7  64.57

88 ناجح 645860505950429حنين طالب جابر حسين221752209010 8  61.29

87 ناجح 645072596450446حوراء ظافر عوده حسن221752209011 9  63.71

94 راسب 6450723659420رواء مشتاق جاسم ظاهر221752209015 10  0.00

60 راسب 0غغغغغ58زهراء ابراهيم عمران مكي221752209017 11  0.00

76 راسب 0غغغ50غ50زهراء اياد فليح شوندي221752209018 12  0.00

86 راسب 0غ50غغ5450زهراء جاسم م عوده221752209019 13  0.00

59 راسب 0غغغغ5626زهراء رائد خضر مظلوم221752209021 14  0.00

66 راسب 0غغغ50غغزهراء رياض جلل ثجيل221752209022 15  0.00

90 راسب 6773612842500زهراء شاكر فرحان خليف221752209023 16  0.00

75 راسب 5530532628220زهراء طالب صالح حسن221752209024 17  0.00

75 راسب 0غغغ50غ54زهراء علي فاضل م221752209025 18  0.00

79 ناجح 535660515150400زهراء علي ناصر علوان221752209027 19  57.14

93 ناجح 777594505075514زهراء هادي عبيد مشل221752209028 20  73.43

85 ناجح 608192637155507زينب عبد الحسن عبد اللطيف عزيز221752209029 21  72.43

85 ناجح 807593565573517زينب علء سعدون مهدي221752209030 22  73.86

81 راسب 5453755040500زينب علي قاسم غالي221752209031 23  0.00

91 راسب 6669506659390زينب علي هادي عبود221752209032 24  0.00

78 راسب 0غغغ64غ53ساره حسن هادي عبد221752209033 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
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77 راسب 0غغغ50غغسالي طالب عطيوي عبد الحسن221752209034 26  0.00

83 راسب 6459703350530سجى رياض محي عبيد221752209035 27  0.00

89 راسب 6550643034360سجى عماد طعمه عوده221752209037 28  0.00

84 راسب 6039653350620سحر صاحب نجم عبد221752209039 29  0.00

84 راسب 0خمس26%50225218شكران علي جابر سفر221752209041 30  0.00

74 راسب 5753632642410ضحى عادل عبد الوهاب م221752209042 31  0.00

92 راسب 0غغغغغغطيبه علي حمود عبد الحسين221752209044 32  0.00

غ راسب 500غغ73غ64عاتكه جعفر موسى داود221752209045 33  0.00

68 راسب 260%5033602018فاطمه م جاسم م221752209047 34  0.00

62 راسب 640غ50غغغمآسي وحيد مزهر فرعون221752209049 35  0.00

79 راسب 0غغ63507022مروه أحمد صالح جواد221752209050 36  0.00

76 راسب 0غغغغغغمريم حسين عبد الجليل قاسم221752209051 37  0.00

85 راسب 610غ67555850مريم هاشم عبد جازع221752209052 38  0.00

79 راسب 500%14%69315513ملك جبار حسين نايف221752209053 39  0.00

82 راسب 7450642756630نبأ حسن عطيه حسين221752209054 40  0.00

84 راسب 500غغ68غ57نرجس عبد المنعم كاظم حسين221752209056 41  0.00

86 ناجح 665069515051423نسرين خليل ابراهيم لفته221752209057 42  60.43

88 راسب 6059572531500نمارق مشتاق حسين علي221752209058 43  0.00

79 راسب 0غغغ50غغنور الهدى جواد كاظم عبد ا221752209059 44  0.00

86 راسب 0غغغ70غ52نور صباح بدر عزيز221752209060 45  0.00

79 راسب 7171734150500نور عباس رهيف كاطع221752209061 46  0.00

87 راسب 0غغغ50غ52نور عبد الباري احمد عبيد221752209062 47  0.00

76 راسب 0غغغغغغنور عبد المنعم حسين عبد الرزاق221752209063 48  0.00

92 راسب 5866673031370نور ناصر نجم عبود221752209064 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغنورهان م رشيد حميد221752209065 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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96 ناجح 9710010010010097690هبه سالم مطشر مطر221752209066 51  98.57

68 راسب 0غغغغغغهبه علي حسين م221752209067 52  0.00

90 راسب 0عشرثمان53506330هدى صلح هادي منصور221752209068 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

44 9 % 16.98

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 66.67

3 

2 

24  823 26 19 0 

17 8 5 12 7 0 

 70.83 100.00 21.74 46.15 36.84 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


