
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

ثانوية ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 6550738050320اسراء احسان حسن راضي221752107002 1  0.00

78 معيد 0%655068272411اسراء دحيدح عباس جابر221752107003 2  0.00

87 معيد 0صفرصفر9350صفر71اسيا عبد الحسين نعيم صويح221752107004 3  0.00

77 معيد 0مصفرم635252الء جابر كريم عجيمي221752107005 4  0.00

76 معيد 0صفر28%50375219حنان حسين خلف سرحان221752107006 5  0.00

90 معيد 0م50مصفر8162حنان مزعل حسن جاسم221752107007 6  0.00

93 معيد 0م7550715750حنين رياض جواد كاظم221752107008 7  0.00

69 معيد 5029613635270حوراء بشار عبد دلي221752107009 8  0.00

86 معيد 500صفر7664صفر78حوراء ستار جبار راشد221752107010 9  0.00

78 معيد 0صفرصفر60396530خديجه عبد الحسن علي شلل221752107011 10  0.00

82 معيد 5628505028320دعاء ناصر عبد علي عليخ221752107012 11  0.00

85 معيد 0%18صفر6225م65دموع مارد فالح وادي221752107013 12  0.00

80 معيد 7050782950510رغد كريم جابر معيوف221752107014 13  0.00

82 معيد 280صفرم532360رنا رشيد خصاف سعيد221752107016 14  0.00

85 ناجح 767388516352488زهراء خالد مطشر محسن221752107017 15  69.71

80 معيد 0صفر50م635074زهراء محيبس م حسين221752107019 16  0.00

91 معيد 0صفرصفرصفر735679زهرة فهد حسن علي221752107020 17  0.00

69 معيد 6328625041250زينب جبار حسين كوش221752107021 18  0.00

74 معيد 0صفر543526صفر52زينب كريم م حميدي221752107022 19  0.00

78 معيد 0صفرصفرصفر523568سارة حسن نعيم صويح221752107023 20  0.00

72 معيد 34200صفر622760سجى م عبد موسى221752107024 21  0.00

93 ناجح 685068667161477سرور بسام سهيل عتاب221752107025 22  68.14

82 معيد 0%593868343213سرى صلح عبد ا معيجل221752107026 23  0.00

81 معيد 0مصفرصفر504063عفاف صالح جابر خلف221752107027 24  0.00

م معيد 0مممممممرام علي شبلي دخيل221752107028 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

ثانوية ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 0م%13م322050مروة صباح شاطي عايد221752107029 26  0.00

86 معيد 0صفر65م532953مسار سالم زميط حسن221752107030 27  0.00

79 معيد 0صفر50صفر596384نور فائق ثجيل زوير221752107031 28  0.00

83 معيد 550صفر82506565نورا محيبس م حسين221752107032 29  0.00

72 معيد 0صفرصفر54275039نوره هاشم عبد عوده221752107033 30  0.00

89 معيد 0صفر6536735655هبه محسن عبد الرزاق جعفر221752107034 31  0.00

82 معيد 0صفر41صفر742968هدى م عبد موسى221752107035 32  0.00

71 معيد 0صفرواحدم503651هناء علي عطية بسام221752107036 33  0.00

91 معيد 6753827058390يقين عبيد عزيز مشخول221752107037 34  0.00

المشاركون

34 
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الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح
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 40.63 96.97 42.31 33.33 17.86 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


