
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 730غ59غ7873اديان اسعد جاسم حامي221742112001 1  0.00

90 راسب 880غ89غ8292اديان م منصور عبد221742112002 2  0.00

89 راسب 550غ70غ8071اديان يونس م غياض221742112003 3  0.00

94 ناجح 96100100999899686تبارك احمد راشد م221742112008 4  98.00

82 راسب 660غ62غ76100حنين غالي عبد الساده بشير221742112010 5  0.00

88 راسب 0غغ89غ90100حوراء صلح عزيز علوان221742112011 6  0.00

91 راسب 7182790غ8491رسل م خزعل عكاب221742112013 7  0.00

85 راسب 0غغ82926550زهراء عبد الكاظم هتلر طشحيل221742112014 8  0.00

91 راسب 860غغغ100غزهراء علء هلل عبد العالي221742112015 9  0.00

96 راسب 0غ8596846992زهراء علي سلمان فيصل221742112016 10  0.00

94 راسب 0غغ851008050زهراء فاضل عباس ثجيل221742112017 11  0.00

85 راسب 0غ92غغ8796زهراء لطيف حسن كاظم221742112019 12  0.00

91 راسب 88820غ839690زينب عبد الرحمن هادي عليوي221742112025 13  0.00

95 ناجح 95100821009687655زينب عيسى شاكر عطيه221742112027 14  93.57

90 راسب 6890690غ7760زينب نعيمة كماش منشد221742112028 15  0.00

91 ناجح 899689859387630سالي اياد شبيب حناش221742112030 16  90.00

90 ناجح 829890829785624سما م سبتي عبد المحسن221742112032 17  89.14

89 راسب 82820غ8581غسناريا احمد علي منشد221742112033 18  0.00

93 راسب 83968283760غمروه فراس علي صبر221742112038 19  0.00

91 ناجح 8898961009899670مريم حسن بدر عباس221742112040 20  95.71

92 ناجح 95989887100100670مها كريم م صفوك221742112041 21  95.71

82 ناجح 737070505156452نبأ حسين علي عزاوي221742112043 22  64.57

93 ناجح 909488929594646نور الهدى علي حسين عبود221742112046 23  92.29

88 ناجح 90100979910097671هدى احمد عباس طناش221742112049 24  95.86

91 راسب 790غ969080غهدى ا فاضل خيون ناصر221742112050 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 9 % 36.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

1  43 2 4 0 

1 4 3 2 4 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


