
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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 0غغغ54غ54آطياف رحيم طاهر حاجم221852175001 1  0.00

94 ناجح 686180645061478آيه خضير عباس مطر221852175002 2  68.29

99 ناجح 707450535058454براء اسعد محمد حمود221852175003 3  64.86

87 راسب 0غغغ5753غدعاء ناصر حسين هليل221852175004 4  0.00

88 ناجح 677983505065482دلل عماد فضاله جامل221852175005 5  68.86

92 راسب 500غ826650غرسل محمد يوسف عزيز221852175006 6  0.00

87 راسب 6452505031500زينب علي حنظل ظاهر221852175008 7  0.00

86 ناجح 636777715351468سجى كريم جبار محيسن221852175009 8  66.86

94 راسب 6075586850410سجى هادي زعيبل محسن221852175010 9  0.00

87 راسب 0غ5850505050صفاء طالب محسن حمود221852175011 10  0.00

99 ناجح 918892869088634علياء ستار ثجيل دفار221852175013 11  90.57

80 راسب 0غغغغغغفاطمه حسن فاضل ابراهيم221852175014 12  0.00

75 راسب 0غغغغغ50فاطمه صباح نعمه فليح221852175015 13  0.00

99 راسب 0غغ82829477فاطمه موفق حميد ساجت221852175016 14  0.00

96 راسب 6670603450500فاطمه هاني عبد الحسين لفته221852175017 15  0.00

96 راسب 6450603531380منال صالح عماش عمير221852175018 16  0.00

91 راسب 4269505022250نبأ مؤيد حميد ساجت221852175019 17  0.00

78 راسب 0غغغغغ51ندى حسين وحيد طريف221852175020 18  0.00

85 راسب 510غ63535556هديل عبد الصاحب طريخم ضرس221852175021 19  0.00

90 راسب 0غغ6355غ69ولء جبار جخيور راشد221852175022 20  0.00

المشاركون

20 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 5 % 25.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

1 

0 

3  36 6 8 0 

3 3 4 3 5 0 

 100.00 100.00 66.67 50.00 62.50 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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


