
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 العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

119رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 ناجح 686961547869485إلف عزيز عبد الحسين قاسم221842119001 1  69.29

73 راسب 0غغغغ5368أيلف أسامه علي عبد الحسين221842119002 2  0.00

82 ناجح 617672607650477امنة رعد مدور بجاي221842119003 3  68.14

77 ناجح 667368505054438براق كاظم غالب نزال221842119004 4  62.57

91 راسب 0غ8992947891تبارك عادل كاظم شعيبث221842119005 5  0.00

94 ناجح 909379697579579رسل علي كريدي عوده221842119006 6  82.71

71 راسب 0غ69735863غرقية كاظم بواك خضير221842119007 7  0.00

63 راسب 0غغصفر555950ريام خضير حسن مشخول221842119008 8  0.00

64 راسب 0غ60غغ54غزهراء أحمد جبر راضي221842119009 9  0.00

80 راسب 69510غ717154زهراء حيدر حريب جبار221842119010 10  0.00

91 راسب 780غ70غ66غزهراء عباس توله شاهين221842119011 11  0.00

69 ناجح 525870555850412زهراء فلح حسن عيدان221842119012 12  58.86

غ راسب 0غغغغغغزينب حسين لعيوس خلف221842119013 13  0.00

79 راسب 72770غ878676زينب كامل جليل محسن221842119014 14  0.00

97 راسب 91970غ869492زينب نعيم سعدون حطاب221842119015 15  0.00

76 ناجح 507750566155425سجى عدنان ثجيل محسن221842119016 16  60.71

74 راسب 0غغغغغغشهد صلح حسن عبد الرزاق221842119017 17  0.00

غ راسب 0غغغغ6467فاطمة الزهراء محسن حبيب فجر221842119018 18  0.00

86 راسب 7279852874600فاطمة عقيل كتاب جازع221842119019 19  0.00

63 راسب 0غغغغغغفضاء عباس توله شاهين221842119020 20  0.00

80 راسب 0غ859097غ82ميساء عباس فاضل ناصر221842119021 21  0.00

71 راسب 5977503850540نور شاهين حثال طعيمه221842119023 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغهبه اياد عبد ا جوده221842119024 23  0.00

98 ناجح 94979690849687655يقين أحمد عبد اللطيف عباس221842119025 24  93.57

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

ثانوية العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

119رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 7 % 29.17

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

1  39 2 4 0 

1 3 6 2 4 0 

 100.00 100.00 66.67 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


