
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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

68 ناجح 675257505550399أبتهال علي ديري ماضي221852141001 1  57.00

70 راسب 0%505050293619أيات عدنان رشيد مجيد221852141002 2  0.00

92 ناجح 788477978675589اسماء راشد زعيبل خليف221852141003 3  84.14

86 راسب 50610غغ7496ام البنين عماد ناصر جبر221852141004 4  0.00

76 راسب 560غ58565352ايمان سليم سمير ياسر221852141005 5  0.00

72 راسب 0غغ68556553ايه علوان بهلول خليف221852141006 6  0.00

84 راسب 50530غ685051حوراء حيدر كطران طاهر221852141007 7  0.00

79 راسب 0غغغغغغحوراء عبد الهادي ثويني يازع221852141008 8  0.00

83 راسب 5453503450500خديجه يحيى خلف عيدان221852141009 9  0.00

91 ناجح 567164746060476دعاء حازم عبد صالح221852141010 10  68.00

81 راسب 5050613150270رسل حسن عباس صافي221852141011 11  0.00

98 راسب 0غغ76927880زهره أحمد كزار حسن221852141012 12  0.00

89 راسب 0غغغ595056زينب أحمد خليل ابراهيم221852141013 13  0.00

96 راسب 7279873552700زينب حبيب عجيل خضر221852141014 14  0.00

83 ناجح 575069506850427زينب فرج براك جخيور221852141015 15  61.00

92 ناجح 555080547260463سجى حسن حيذور مري221852141016 16  66.14

79 راسب 3528502221210سجى سالم كاظم حسن221852141017 17  0.00

100 ناجح 757779896094574سرى فلح حسن علي221852141018 18  82.00

99 ناجح 889594869870630فاطمه عاد كاظم جاسم221852141020 19  90.00

69 ناجح 605380505550417فرح صكر بهلول خليف221852141021 20  59.57

88 ناجح 578086506250473مروه رسول شاكر صعيب221852141022 21  67.57

80 ناجح 545067566750424نرجس عدي كاطع عيدان221852141023 22  60.57

92 راسب 0غغ6162غ36نور الهدى جواد محسن سلمان221852141024 23  0.00

87 راسب 0غغغغغ54نور الهدى قاسم كريم كاطع221852141025 24  0.00

86 راسب 5331545450350وئام رحيم عبد الصاحب راضي221852141027 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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 10 % 40.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 50.00

4 

2 

6  56 12 9 0 

4 5 1 10 5 0 

 66.67 100.00 16.67 83.33 55.56 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


