
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 الستبرق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

392رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

87 معيد 0صفرم40م7055اديان علي حميد صدام221742392001 1  0.00

91 ناجح 919493828478613ايات عبد المير كاظم ياسر221742392002 2  87.57

94 معيد 0مم84م7898ايات م هاشم عبد221742392003 3  0.00

80 معيد 50500م25م63حنين لقمان مشاور مهلهل221742392004 4  0.00

صفر معيد 0صفر756450صفر55رانيا كاظم جبار عبد الحسين221742392005 5  0.00

80 معيد 0صفر687285م73ريام لقمان مشاور مهلهل221742392007 6  0.00

85 معيد 0م62م6734مساره حسن علي حسين221742392009 7  0.00

80 معيد 0صفر723476صفر81سميه كاظم جبر جوير221742392010 8  0.00

86 معيد 700مم768858ضحى عمار طالب هادي221742392011 9  0.00

78 معيد 37520مصفر5239ضحى كريم خضير ذهيب221742392012 10  0.00

83 معيد 520صفرم54صفر63طيبه شاكر غالي تالي221742392013 11  0.00

88 ناجح 675651505154417علياء ابراهيم عبد الحسن علوان221742392014 12  59.57

م معيد 5950305664500غدير م حميد مجيد221742392015 13  0.00

82 معيد 33500صفر595551فاطمه احمد جاسم مكطوف221742392016 14  0.00

78 ناجح 848567728579550مريم قاسم علوي خضر221742392018 15  78.57

90 ناجح 745471807269510نبأ جواد مثقال نصار221742392019 16  72.86

85 معيد 62850صفر747770نور فاضل كريم صبوري221742392021 17  0.00

86 معيد 640صفر61736253هبه ماجد خيون نحود221742392022 18  0.00

89 ناجح 756864555065466هند منخي محسن زامل221742392023 19  66.57

93 ناجح 866482798596585ولء عبد الجليل داخل شاهر221742392024 20  83.57

68 معيد 0صفرمم37صفر52يقين علي محسن شهد221742392025 21  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 الستبرق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

392رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 15 6 % 28.57

 95.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

20 

19 

 100.00

20 

20 

19  1915 17 19 0 

14 14 11 13 14 0 

 73.68 73.68 73.33 76.47 73.68 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


