
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 قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5030556250510وئام جاسم محمد مطرود221742136016 1  0.00

90 راسب 0غ82غ927983اديان عباس جبار خليل221842136001 2  0.00

86 راسب 50500غ707250الء عماد محمد جبر221842136003 3  0.00

81 راسب 67510غ738064بنين قيس عبد الحسن مجيد221842136005 4  0.00

96 ناجح 908994839890640تهاني غانم حبش عيسى221842136006 5  91.43

78 ناجح 747083666752490حنين خضير جخم عبيد221842136007 6  70.00

95 راسب 82770غ74غ86حنين عبد الستار موسى محمد221842136008 7  0.00

72 راسب 0غغغ655960حوراء رياض عبد الكريم عبد الحسن221842136009 8  0.00

94 راسب 83740غ828181ختام علي حسين منخي221842136010 9  0.00

63 راسب 0غ50غغغ50زهراء جبار عليوي جابر221842136012 10  0.00

غ راسب 0غغغغ5063زهراء ضيدان خضر عبد ا221842136013 11  0.00

92 راسب 620غ62505050زينب صادق سلمان رزن221842136014 12  0.00

84 راسب 0غغغ676550زينب يوسف حسن معن221842136015 13  0.00

81 راسب 0غ56غغغغشيرين عنيد عباس توية221842136016 14  0.00

88 ناجح 766778818781558ضحى رحمن ساجت غالي221842136017 15  79.71

83 راسب 92650غ82غ80عذراء عجيل حسين عبيد221842136019 16  0.00

غ راسب 0غغغغ50غفاطمة حامد كاظم عبد العالي221842136021 17  0.00

78 راسب 0غغغغغ55فاطمة مراح عاكول فيحان221842136022 18  0.00

55 راسب 5864500غ58غمروة علي حسين مهوس221842136024 19  0.00

66 راسب 0غ5050غغ68ميعاد راشد عرار شمخي221842136027 20  0.00

84 راسب 0غغغغغ61نور خالد ضعين خلف221842136028 21  0.00

97 ناجح 696569576469490هديل سالم شهيب غالي221842136030 22  70.00

97 راسب 0غ5065غ6858هديل عواد حسين علي221842136031 23  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 قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 4 % 17.39

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

2  41 0 1 0 

2 4 1 0 1 0 

 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


