
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 الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 540غغ626555ميمونة حمود دحام جاسم221742146046 1  0.00

78 راسب 0غغغ3957غاخلص علي مزعل ناصر221842146001 2  0.00

غ راسب 0غ8397غ9098اسراء صادق عوده جويد221842146002 3  0.00

91 راسب 0غ7762675050اسيل خيون خليل داخل221842146003 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغافراح علي محمد حسين221842146004 5  0.00

90 راسب 93928277790غاماني عواد مجيد شنيار221842146005 6  0.00

86 ناجح 636671556455460امل حليم حمد صالح221842146006 7  65.71

90 ناجح 747581856972546ايناس مكي نعمه فرعون221842146007 8  78.00

85 ناجح 645182595655452ايه احسان عيسى شهيب221842146008 9  64.57

76 ناجح 827387506256486بشرى قحطان شدود ناصر221842146009 10  69.43

76 راسب 0غ50غغ56غبنين ريكان عبد الصاحب روضان221842146010 11  0.00

83 ناجح 819594838584605بنين عادل علي ضيول221842146011 12  86.43

95 راسب 71580غ717779بيداء حسين هداي سرسوح221842146012 13  0.00

92 ناجح 728576765776534تقى جاسم زغير عواد221842146013 14  76.29

89 راسب 74750غغ90غجوارح فاقد عبد الزهره هنيدي221842146014 15  0.00

92 راسب 88890غغ92غحوراء علي نجف لفته221842146015 16  0.00

87 ناجح 715277945153485حوراء محمد حسين علي كشيش221842146017 17  69.29

82 راسب 0غ50غ557157ديانا مشعل عوده عبد ا221842146018 18  0.00

96 راسب 68610غ829689رحاب حميدان بعرور علي221842146019 19  0.00

89 ناجح 696291626051484رمله عبد عباس مروح221842146020 20  69.14

غ راسب 0غ50غغ6861زمن هداوي شلش محسن221842146021 21  0.00

88 راسب 0غغغ60غ50زهراء احمد جاسم عصاد221842146022 22  0.00

84 راسب 0غغغغغ56زهراء سالم جولن مهلهل221842146024 23  0.00

81 راسب 0غ6256576883زهراء عبد العالي صبر حنيش221842146025 24  0.00

89 راسب 500غغ79غ67زهراء غانم مريخ نفاوه221842146026 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
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ثانوية الهدى للبنات

التسلسل
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146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 0غغغ695863زهراء كاظم صباح كندوح221842146027 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء موسى عبد كاظم221842146028 27  0.00

85 راسب 58720غ84غ70زينب برزان عبد جميل221842146029 28  0.00

91 راسب 0غ59غ798156زينب مؤيد محمد مهدي221842146030 29  0.00

100 ناجح 767481626970532زينب مصطفى محمد كريم221842146031 30  76.00

97 راسب 0غغغ67غ61ساره اسعد طالب علي221842146032 31  0.00

92 راسب 7050583450500ساره جاسب حسين دخيل221842146033 32  0.00

80 راسب 640غ55غ5051سبأ وجدي حاكم كنوش221842146034 33  0.00

96 ناجح 878171868486591سرى هاشم عطشان ضيدان221842146036 34  84.43

غ راسب 0غ7552غ79غسعاد مروي زعير ناصر221842146037 35  0.00

81 راسب 6868505039510سهام فالح دعسان مالح221842146038 36  0.00

94 راسب 50630غ706588ضحى جولن جاسم عبد السيد221842146039 37  0.00

93 ناجح 809185919094624ضحى عبد الرضا موسى حمود221842146041 38  89.14

88 ناجح 688650505350445طيبه موسى يونس نعمه221842146042 39  63.57

88 راسب 51510غغ7481غدير عبد النبي سوادي محسن221842146044 40  0.00

غ راسب 6898900غ94غفاطمه ابراهيم مالك محمد221842146046 41  0.00

98 ناجح 941009810010096686فاطمه رسول كريم حسين221842146047 42  98.00

83 راسب 7488946740940فاطمه سالم مكي جاسم221842146048 43  0.00

82 راسب 0غ59غ715063فاطمه عمران خضير مري221842146049 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنال عبد الكاظم والي محسن221842146052 45  0.00

92 راسب 730غغ798788ندى شريف جمعه جساب221842146053 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغنرجس جاسم زغير عواد221842146054 47  0.00

90 راسب 0غغغ625669نرجس حليم حمد صالح221842146055 48  0.00

83 راسب 636350530%5618نور حيدر جخيم حسين221842146056 49  0.00

91 ناجح 817881927893594نور راجي حسين صكر221842146057 50  84.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

86 راسب 5955825238640نورس جمال عبد الحسين هليل221842146058 51  0.00

93 ناجح 737181796260519هدى نعيم حسن صخي221842146059 52  74.14

غ راسب 0غغغغغغهديل احمد علي كاظم221842146060 53  0.00

94 ناجح 919588997896641يقين عدنان عبد مختاض221842146062 54  91.57

المشاركون

54 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

38 16 % 29.63

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

1 

1 

9  621 6 8 0 

7 6 20 3 8 0 

 77.78 100.00 95.24 50.00 100.00 0.00
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