
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 الضفاف للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

397رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

96 ناجح 807867839388585أيثار علي عبد الحسين موسى221852397001 1  83.57

72 راسب 510غ51406250بتول حسن علي حسين221852397003 2  0.00

87 راسب 500صفر66506764تأويل عبد ا نعمه حسين221852397004 3  0.00

77 راسب 0غغغغغغتبارك محمد شاكر مصطفى221852397005 4  0.00

72 راسب 5029555050530جنات سامي مري محمد221852397006 5  0.00

94 ناجح 7254100565076502رحاب منتظر فالح حسن221852397007 6  71.71

99 ناجح 7759100715571532زمن صبار حمود جعير221852397008 7  76.00

73 راسب 50500غغ7769زهراء ظاهر كليكل ثكيل221852397009 8  0.00

92 راسب 50520غغ7554زهراء علي عبد تبينه221852397010 9  0.00

96 ناجح 815883666150495زهراء نبيل كامل عطيه221852397011 10  70.71

96 ناجح 8571100738295602زهراء نعيم جابر محمد221852397012 11  86.00

93 راسب 0غغغ75غ66زينب علي مرود حسين221852397014 12  0.00

95 ناجح 806890736780553زينب نعيم عامر منصور221852397015 13  79.00

94 راسب 0صفر7258555050سناء نبيل مري محمد221852397017 14  0.00

90 ناجح 675079775481498ضحى انور كامل عيسى221852397018 15  71.14

94 راسب 51500غ705268عل هشام مري محمد221852397019 16  0.00

95 ناجح 798682847166563لقاء علي عباس ديوان221852397020 17  80.43

80 راسب 7159665241500نور حسن فاضل صخي221852397022 18  0.00

79 راسب 500غ66625561هاجر لفته زغير مطيليج221852397023 19  0.00

86 راسب 640غ67596355هدى كاظم مهدي ديوان221852397024 20  0.00

89 راسب 0غ50غغ7460وفاء حسين عطيه مطر221852397025 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الضفاف للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

397رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 8 % 38.10

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

3 

3 

4  63 8 4 0 

2 6 3 6 3 0 

 50.00 100.00 100.00 75.00 75.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


