
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 أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 685278656672491أيناس قاسم عبد بري221742391001 1  70.14

82 معيد 0صفر50صفر704164اثمار خالد عبد الرضا م221742391002 2  0.00

87 ناجح 8794926010086606الهام هاشم حسن جويد221742391003 3  86.57

86 معيد 26500%62263119ايلف جعفر عبد الكريم يونس221742391004 4  0.00

م معيد 0ممممممايمان علي زنيج شاهر221742391005 5  0.00

86 معيد 0صفر756370صفرمبنين م كاظم عبيد221742391006 6  0.00

82 معيد 50620م57صفر65حوراء قاسم عبد بري221742391007 7  0.00

92 ناجح 929385939592642رؤى كاظم عبد الرضا كاظم221742391008 8  91.71

90 ناجح 951009893100100676رباب كاظم مارد شموط221742391009 9  96.57

86 ناجح 929387939799647رحاب مشتاق طالب كاظم221742391010 10  92.43

91 ناجح 919693869892647رحمه رياض مثنى محسن221742391011 11  92.43

86 ناجح 837375557786535زهراء رحيم وحيد جابر221742391012 12  76.43

84 ناجح 595054826262453زهراء رسول عباس نعمه221742391013 13  64.71

91 معيد 868793960صفر82زهراء طاهر جبار ذهب221742391014 14  0.00

79 معيد 51350صفر655050زهراء عواد عداي عوج221742391015 15  0.00

91 معيد 0صفر91صفر969994زينب اسعد كاظم ويس221742391016 16  0.00

م معيد 0ممممممزينب عبد المير م ذياب221742391017 17  0.00

75 معيد 34330%60652415زينب فلح حسن فليح221742391018 18  0.00

86 معيد 70620صفر6153مسرى مهند بدري منهي221742391019 19  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعل عبد العالي صعيصع محيسن221742391020 20  0.00

90 معيد 5784700صفر7651عهود حسين كريم موسى221742391021 21  0.00

89 ناجح 615070617164466فاطمه شهاب غالب خضر221742391022 22  66.57

88 معيد 9791820صفر9288فاطمه لطيف كاظم علي221742391023 23  0.00

90 معيد 0م84718592100كفاء جبر عجيل لفته221742391024 24  0.00

77 ناجح 805979767970520مروه حميد حسين منشد221742391025 25  74.29

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 أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 معيد 5941725063600مريم عطشان نجرس مزيعل221742391026 26  0.00

66 ناجح 706374728462491مسار سليم ساجت ختيل221742391027 27  70.14

85 ناجح 727386556577513مشاعل قاسم جعفر نايف221742391028 28  73.29

84 ناجح 685067505155425منى كاظم فوزي عوده221742391029 29  60.71

88 معيد 876275750ممنور الهدى حميد صالح عبد الحسين221742391030 30  0.00

86 معيد 0صفر90918183صفرنور الهدى حيدر قاسم حميد221742391031 31  0.00

89 معيد 6473800صفر79صفرنور الهدى عبد ا راشد حريز221742391032 32  0.00

83 معيد 84500م5079صفرنوره نعيم ياسين رومي221742391033 33  0.00

84 معيد 9090920م72صفرهاجر غازي فيصل منشد221742391034 34  0.00

93 ناجح 848176858474577هدى كاظم عبد الرضا كاظم221742391036 35  82.43

المشاركون
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نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 20 14 % 40.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

32 

32 

 86.21

29 

25 

31  3130 32 31 0 

25 26 24 30 25 0 

 80.65 83.87 80.00 93.75 80.65 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


