
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية المدينة المنورة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

202رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0صفر9278849486أزل عبد الكريم ضايل حميد221742202001 1  0.00

84 ناجح 796488677168521أسماء عبد الحسين رحيم فنجان221742202002 2  74.43

86 معيد 0%3716صفر%18صفر54أسيل عبد ا م وادي221742202003 3  0.00

84 معيد 505252520صفر53أسيل ناصر فليح حسين221742202004 4  0.00

91 معيد 0م7783صفرصفرصفرالء علي جليل غميس221742202005 5  0.00

86 معيد 0م59صفرصفر7392حنان سلم جمعة عبد الرضا221742202006 6  0.00

86 معيد 0صفرصفرمصفرم54دعاء علي جليل غميس221742202007 7  0.00

77 معيد 0مصفرصفر7972صفررملة وهيب جبار عنيسي221742202008 8  0.00

90 ناجح 938192999689640زهراء عباس عبد الواحد حسين221742202009 9  91.43

85 ناجح 888590978485614زهراء غسان عبد الرضا شهيب221742202010 10  87.71

81 معيد 8569500صفر7374زينب كمال خلف حشف221742202011 11  0.00

81 معيد 5036320صفر5750زينب ناجي م علي فاخر221742202012 12  0.00

87 معيد 380م63م5741سارة قصي عبد الكاظم عبود221742202013 13  0.00

95 معيد 50350صفرصفرم55سجى أحمد رزيج عبد221742202014 14  0.00

87 معيد 84740صفرصفر7690سراب سمير سعيد جخير221742202015 15  0.00

87 معيد 9595840صفرممسناء حسين كاظم عطية221742202016 16  0.00

92 ناجح 98989710096100681عتاق ظاهر علي نيشان221742202017 17  97.29

85 معيد 530صفر56505250غدير كاظم عباس عبد الواحد221742202018 18  0.00

77 ناجح 818158828089548فاطمة خابر م هندي221742202019 19  78.29

86 معيد 0صفر678982صفرصفرمنار بشير حسب مونس221742202020 20  0.00

88 معيد 0م50505050صفرمنتهى زناد منشد عليخ221742202021 21  0.00

80 معيد 0صفر71صفرم30صفرنبأ ناظم جابر صالح221742202022 22  0.00

83 معيد 0مممصفرصفرصفرنرجس حاكم م لفتة221742202023 23  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المدينة المنورة للبنات

التسلسل

2017/2016
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الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 18 5 % 21.74

 100.00

الممتحنون
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نسبة النجاح

23 
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22 
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 65.00 52.38 71.43 76.19 55.56 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


