
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 الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 6878843758500اثمار وحيد كاظم غياض221852125001 1  0.00

81 راسب 0غغ6667غغافنان حامد جبار كاظم221852125002 2  0.00

89 ناجح 618384766971533الء سعيد حنون حسن221852125004 3  76.14

88 ناجح 696066606570478الء كاظم حسن خلف221852125005 4  68.29

89 راسب 5374593950550تبارك جليل هاشم نعمه221852125007 5  0.00

82 راسب 505040380%6014حنان طعمه كزار زغير221852125008 6  0.00

91 راسب 5050643150300حنين ابو شكه فهد شرشاب221852125009 7  0.00

93 ناجح 738776637984555حوراء جهاد هداد مخيلف221852125010 8  79.29

86 راسب 5355504050280روان امين جبار صالح221852125014 9  0.00

92 ناجح 626283575350459ريام علي شاهين بريسم221852125015 10  65.57

86 ناجح 586661515050422زهراء احمد كريم منادي221852125016 11  60.29

89 ناجح 505060535656414زهراء انذار صالح حسن221852125017 12  59.14

90 راسب 0غغغ73غ65زهراء تحسين علي محمد221852125018 13  0.00

85 ناجح 506351505050399زهراء حيدر هاشم كاظم221852125020 14  57.00

94 راسب 0غ5050505558زهراء سعيد زغير شلكه221852125021 15  0.00

90 راسب 5657635023500زهراء عبد الرسول طه ياسين221852125022 16  0.00

85 راسب 0غغغغغغزهراء عزيز جياد حسن221852125023 17  0.00

93 راسب 5560703550500زهراء معن علوان زغير221852125025 18  0.00

89 راسب 0غغغ502650زينب احمد عبد الحسن عبد الرؤوف221852125027 19  0.00

93 ناجح 828574615060505زينب عدنان ريسان حسين221852125028 20  72.14

95 راسب 6873515038570ساره احمد فرحان مناحي221852125029 21  0.00

75 ناجح 535264505050394سبأ ناصر حسين علي221852125030 22  56.29

97 ناجح 767781745081536سجى صباح حمود مرهش221852125031 23  76.57

73 راسب 5037303831290سجى كامل وحيد سلمان221852125032 24  0.00

92 ناجح 879591778892622سميه سالم ثمل دغيم221852125033 25  88.86

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 الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 راسب 5871695450400شهد علي طالب عبد المير221852125034 26  0.00

89 راسب 616750550غ53طيبه راجي لفته جبار221852125035 27  0.00

76 راسب 5029503341500فاطم علي عبد الحسين رحيمه221852125036 28  0.00

80 ناجح 615089505050430فاطمه سعد مظلوم جابر221852125037 29  61.43

93 ناجح 879389847485605فاطمه صادق طاهر علوي221852125038 30  86.43

93 ناجح 829095939891642مزيونه مالك جبار علي221852125039 31  91.71

غ راسب 0غغغغغغنبأ ماجد كاظم عبد النبي221852125042 32  0.00

80 راسب 630غ6450غ60نور الهدى جبار عطيه منحوش221852125043 33  0.00

89 ناجح 667271556257472ولء خالد علي عجيل221852125047 34  67.43

المشاركون

34 
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نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

3 

3 

9  817 13 14 0 

5 7 10 8 9 0 

 55.56 87.50 58.82 61.54 64.29 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


