
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

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 6250592650520اخلص فاضل جابر هاشم221852170001 1  0.00

93 ناجح 646266507050455ازهار جوده لطيف عليوي221852170002 2  65.00

96 راسب 870غ80غ94غازهار علوان عبد فليح221852170003 3  0.00

88 راسب 640غ72507450امنه عقيل جاسم مطر221852170007 4  0.00

89 راسب 5021505050410بتول زغير زباله عكله221852170008 5  0.00

92 ناجح 818594897086597تاميم عبد الحسن زري مري221852170012 6  85.29

92 ناجح 735078505051444جواهر عبد الواحد فتوحي بدع221852170013 7  63.43

64 راسب 0غغغغغ55رباب كامل مطشر طعين221852170016 8  0.00

95 راسب 6364702930560زهراء حسين رحم مطر221852170020 9  0.00

92 ناجح 777880506066503زهراء سلمان فليح سفيح221852170021 10  71.86

52 راسب 0غ50غغ7050زهراء عبد الحسين مجباس عبيد221852170022 11  0.00

75 راسب 0غغغغغ55زهراء فارس عبد الباري جديح221852170024 12  0.00

80 راسب 6324505050500زينب علي بلسم جبار221852170027 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغسبا فالح جاسم خلف221852170031 14  0.00

80 راسب 5759813650600سجى عبد الهادي محيسن عليوي221852170035 15  0.00

92 ناجح 635054506258429سرى حميد حنظل حاجم221852170036 16  61.29

93 ناجح 637173675061478شهد حميد جار ا دواس221852170037 17  68.29

89 ناجح 655062506455435ضحى محمد صالح حسن221852170039 18  62.14

92 راسب 6579863973700فاطمة الزهراء زكي هاشم محمد221852170041 19  0.00

88 راسب 630غ626156غفاطمه جبار عبد ا حسن221852170042 20  0.00

80 راسب 5020612634400ملتقى رفيع وطين منخي221852170047 21  0.00

93 راسب 6240555050510نورس فاضل شناوه جبر221852170049 22  0.00

78 راسب 0غ5050غغغهاجر عباس فاضل سعدون221852170050 23  0.00

94 راسب 6437734150560هدى احمد جويعد علي221852170052 24  0.00

96 راسب 60600غغ72غهدى صادق علي حسن221852170053 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

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 6150572933500يقين علي خضير عجيل221852170056 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 7 % 26.92

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

10  310 8 9 0 

5 3 3 5 7 0 

 50.00 100.00 30.00 62.50 77.78 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


