
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 الفاطميات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 5050502952500ضمياء مهدي حسن فراوي221742126025 1  0.00

73 راسب 0غ56غ616950اماني حسين علي جعاز221842126003 2  0.00

98 ناجح 799169507858523اماني محمد مزهر شريف221842126004 3  74.71

72 راسب 500%16غغغ50امنه عبد النبي محمد عكموش221842126005 4  0.00

53 راسب 0غ565050غ66انوار عبد الكاظم عبد الحسن داحس221842126006 5  0.00

70 راسب 0غ3350غ5771اية ا صباح محسن علي221842126007 6  0.00

80 ناجح 756486526974500ايمان محسن جبار بجاي221842126008 7  71.43

غ راسب 0غغغغغ60بشرى فائز سعد مبارك221842126009 8  0.00

72 راسب 0غغغ586059بنين خلوي سهر جوده221842126010 9  0.00

89 راسب 0غ8588828077تبارك داخل نعمه مشكور221842126011 10  0.00

82 راسب 55510غ656655تقوى محمد عبد حاشوش221842126012 11  0.00

83 راسب 5061570غ7375دلل أحمد جبار شلكه221842126013 12  0.00

79 راسب 0غغغ716355رحيل مسلم محمد صيهود221842126015 13  0.00

75 راسب 0غغ50غ6653رشا كاظم عزيز هوني221842126016 14  0.00

65 راسب 0غغغغغ60رنا رحمن خضير ثجيل221842126018 15  0.00

95 راسب 5054500غغ82رنا ستار كاظم ابراهيم221842126019 16  0.00

86 ناجح 715353505066429زهراء حامد عباس شداد221842126020 17  61.29

64 راسب 0غغغغ5050زهراء رياض فالح حسن221842126021 18  0.00

73 راسب 0غغغغ5058زهراء عبد جبر جاسم221842126022 19  0.00

78 ناجح 595867555057424زهراء علي عبد الرضا عكموش221842126023 20  60.57

غ راسب 0غغغغغ50زهراء عماد شاكر عباس221842126024 21  0.00

72 راسب 5730503253500زينب احمد صبري عكار221842126025 22  0.00

97 ناجح 829686769284613زينب اسعد شريف مانع221842126026 23  87.57

98 راسب 710صفر93859382زينب فلح حسن جاسم221842126027 24  0.00

96 راسب 0غ73غ878883زينب هاني محمد صيهود221842126028 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 الفاطميات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 6266662550550سارة ماجد جواد كاظم221842126029 26  0.00

73 راسب 5765554050680سارة مجيد سلمان عبد221842126030 27  0.00

77 راسب 0غ50غغ6171سجاح عباس جمعه حسن221842126031 28  0.00

98 راسب 0غ53غ909684سجى محسن عبد عطيه221842126032 29  0.00

غ راسب 0غغغ635766سيناء ميثم حاضر خشف221842126033 30  0.00

92 راسب 6752560غغ80شيماء نعمه شرهان حماس221842126035 31  0.00

90 ناجح 738471646355500ضحى كريم خضير ذهيب221842126036 32  71.43

87 راسب 65590غ7791غطيبه شاكر غالي تالي221842126037 33  0.00

87 راسب 59500غ7250غعذراء خير ا سوادي فرعون221842126038 34  0.00

64 راسب 0غغغغغ56غفران صلح عبد علي فرج221842126039 35  0.00

90 ناجح 777067505568477فيحاء فلح حسن جاسم221842126040 36  68.14

58 راسب 0%302619غ5450مروه جبار لفته عباس221842126042 37  0.00

93 ناجح 856671508565515مريم عبد الرضا شويلي علي221842126043 38  73.57

98 ناجح 859496608884605منى رياض كامل صكر221842126044 39  86.43

85 راسب 0غ5254غ7679نبأ ستار جبار شنيار221842126045 40  0.00

78 راسب 6459614155700نبأ غالب عريبي هاشم221842126046 41  0.00

غ راسب 0غغغغ75غنبأ كاظم جمعة حسن221842126047 42  0.00

96 ناجح 779695958490633ندى ثجيل عبد الرزاق مطشر221842126048 43  90.43

84 راسب 0غ6671565465نور الزهراء موحان حسين زاير221842126050 44  0.00

78 ناجح 666476505650440نور جواد جبار شلكه221842126052 45  62.86

93 ناجح 786886526868513نور رياض مأمون جويد221842126053 46  73.29

74 راسب 0غ53غ507450هبه عقيل سجاد عبد النبي221842126055 47  0.00

76 راسب 0غغغ54غ63هدى داود سالم صريوج221842126056 48  0.00

82 ناجح 695965505463442هدى عبد الحسن علي عطيه221842126057 49  63.14

81 راسب 0صفر7089666675وجدان علي رحم برهي221842126058 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الفاطميات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 6463623450640ورود جاسم ناصر سبوس221842126059 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

38 13 % 25.49

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

4  315 8 17 0 

3 3 8 5 15 0 

 75.00 100.00 53.33 62.50 88.24 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


