
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 الجواهري الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

128رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 615551545050405أديان عبد ا هادي حميدي221842128001 1  57.86

82 ناجح 627785575453470أرزاق عبد الصاحب عبد الهادي عبيد221842128002 2  67.14

67 راسب 0غغغغغغأسماء طه ياسين جخيور221842128003 3  0.00

69 راسب 0غغغغغ51ايات رزاق مساعد عريج221842128007 4  0.00

81 ناجح 686575615068468تبارك جاسم حمد حطحوط221842128008 5  66.86

غ راسب 0غغ61غ61غتبارك عامر جبار خضير221842128009 6  0.00

51 راسب 0غغغغ5076تبارك محمد ناجي صاحب221842128010 7  0.00

87 ناجح 909676857994607جمانة احمد دنيف نفاوة221842128011 8  86.71

77 راسب 0غغغغ75غدعاء عباس سامي محمد221842128012 9  0.00

84 ناجح 636451505852422رسل ثائر هلل عمران221842128013 10  60.29

غ راسب 610غغ73غ73رملة عادل نعمة حسين221842128014 11  0.00

82 ناجح 789061505350464رهام كاظم جاسم محمد221842128015 12  66.29

91 ناجح 807053507550469رواسي زيد خلف محي221842128016 13  67.00

61 راسب 0ثمان%19أربع506321روان ظاهر عبد السيد سفيح221842128017 14  0.00

91 راسب 0غغغ799583زهراء انور غني دوخي221842128018 15  0.00

84 ناجح 646872575076471زهراء خير ا رمضان ياسر221842128019 16  67.29

68 راسب 510%11غ545561زهراء عبد ا حافظ مهدي221842128021 17  0.00

93 راسب 66500غ8410073زهراء عبد ا ساجت جعفر221842128022 18  0.00

88 راسب 5552503850600زهراء عقيل حسين منخي221842128023 19  0.00

58 راسب 0غ50غغغ57زينب صلح علي محسن221842128025 20  0.00

90 راسب 590غغغغغزينب عبد الرسول شهيد عجمي221842128026 21  0.00

86 ناجح 859250807689558سارة نجم فيصل نجم221842128029 22  79.71

75 راسب 0غ59غغ6884شهد عبد الكاظم جاسم حمادي221842128030 23  0.00

74 راسب 0غغغ826259طيبة عباس حسن مرزوك221842128031 24  0.00

94 ناجح 798486546883548نور الهدى عبد ا علي محمود221842128036 25  78.29

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 الجواهري الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

128رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 5550504142500وديان طالب كاظم صبيح221842128039 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 10 % 38.46

 0.00

الممتحنون
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نسبة النجاح

0 
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2 
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 100.00 85.71 66.67 70.00 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


