
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 الحسن المجتبى الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

422رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغآيات حساب عطية عريف221842422001 1  0.00

89 راسب 0غغغ72غ81ايثار رحيم كريم خماط221842422002 2  0.00

88 راسب 50530غ705352تبارك رحيم مهدي صالح221842422003 3  0.00

83 راسب 0غغغغ55غتبارك علي هادي فيروز221842422004 4  0.00

94 راسب 8386810غ92غحوراء احمد جبار ياسر221842422005 5  0.00

76 ناجح 585056505057397حوراء حميد كريم عبود221842422006 6  56.71

95 راسب 68870غ9690غحوراء سلم مجيد عليوي221842422007 7  0.00

94 راسب 0غغغغ7381دعاء علي هادود علي221842422008 8  0.00

79 راسب 560غ55غ7677زهراء رشيد راضي محمد221842422010 9  0.00

غ راسب 9188899495860زهراء عبد المير حسين محل221842422011 10  0.00

94 راسب 0غ85غغغ89زهراء علي سعدون رنحي221842422012 11  0.00

99 ناجح 929282817997622زهراء علي هادود علي221842422013 12  88.86

90 ناجح 807267556485513زينب رزاق هاشم كاغد221842422014 13  73.29

غ راسب 0غغغغغغطيبه جبار يوسف عبد221842422015 14  0.00

87 راسب 5831374050520غفران حيدر كاظم محمد221842422016 15  0.00

86 ناجح 655050536467435مروة عزيز خضير عبد ا221842422018 16  62.14

غ راسب 0غغغغغ76مريم راجي كاطع جعاز221842422019 17  0.00

61 راسب 0غغغغغ51مريم راسم صبري عبد الحسين221842422020 18  0.00

69 ناجح 615064665665431ميس لطيف مايع حسين221842422022 19  61.57

64 راسب 0غغغغغ51نور مزهر جواد كاظم221842422024 20  0.00

94 راسب 610غ86978580هدى ناصر حليم مطرود221842422025 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 الحسن المجتبى الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

422رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 5 % 23.81

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

2  35 4 5 0 

1 2 4 4 5 0 

 50.00 66.67 80.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


