
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

اعدادية الشيماء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

110رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 60610غ777562أديان كاظم محمد عجيمي221842110001 1  0.00

98 ناجح 97100939210099679امل خلف لفته نعيمه221842110004 2  97.00

86 ناجح 766256686263473زهراء خضر حريجه لفته221842110009 3  67.57

90 ناجح 596455505066434زهراء علي جاسم حسين221842110012 4  62.00

84 راسب 6166674059580زهراء نجم عبد خضير221842110013 5  0.00

96 راسب 0غغغ777050زينب صبار خلف شبوط221842110014 6  0.00

98 ناجح 929788949991659زينب محمد راضي عباس221842110015 7  94.14

85 راسب 0غ5382505023زينب مراد جبر علي221842110016 8  0.00

100 ناجح 909098788584625زينب مطر علي مثني221842110017 9  89.29

97 ناجح 769594809076608سجى طالب كريم ناصر221842110020 10  86.86

97 ناجح 777556596568497سجى مهدي علي طلب221842110021 11  71.00

85 ناجح 695252505350411سكينة سعدي نزال برغش221842110022 12  58.71

88 ناجح 666259565068449سنين محمد سعدون حاتم221842110023 13  64.14

98 ناجح 758686657056536صفا جمال فارس عداي221842110026 14  76.57

98 ناجح 897987817574583طيبه محمد جواد علي مكطوف221842110027 15  83.29

100 ناجح 979699959493674طيف محمد غدير شريف221842110028 16  96.29

100 ناجح 858692877678604عفاف عبد ا مرداس رهيف221842110030 17  86.29

96 راسب 0غصفر97989878غصون علي جعفر وهيب221842110031 18  0.00

91 ناجح 737482795059508فاطمه رحيم جعفر وهيب221842110032 19  72.57

95 راسب 0غغ75908853منال عجيل عبد الساده سالم221842110033 20  0.00

100 راسب 7262734263840نور جاسم محمد مراح221842110034 21  0.00

86 راسب 59630غ726370نوره كريم فرحان حامي221842110035 22  0.00

94 ناجح 695580506252462هاجر حسن نايف مطشر221842110036 23  66.00

90 ناجح 827875606558508هيلين محمد شتوي عجيل221842110037 24  72.57

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

اعدادية الشيماء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

110رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

8 16 % 66.67

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

0  221 6 6 0 

0 2 19 4 6 0 

 0.00 100.00 90.48 66.67 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


