
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 التحرير اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

183رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 0غغصفر507166ابابيل حسين عيسى صباح221842183001 1  0.00

79 راسب 0غغغ6610056اديان احمد حسن احمد221842183002 2  0.00

77 راسب 0غغغغ5158اراء حسين كحيوش حمادي221842183003 3  0.00

98 راسب 700غ66685958اسراء مهدي راشد مخلف221842183005 4  0.00

99 ناجح 867879917289594ايمان كاظم راضي جساب221842183008 5  84.86

غ راسب 0غغغغغغبسمه سعيد محمد حمد ا221842183010 6  0.00

97 ناجح 648467749091567تبارك سلم عبد فهد221842183012 7  81.00

74 راسب 0غغغغ5050حنين سعد شاكر مكطوف221842183013 8  0.00

78 ناجح 636075526775470رحيل صبار حبيب جاسم221842183017 9  67.14

96 راسب 610غغ80غ64زمرد فاضل جلب هليل221842183018 10  0.00

93 راسب 630غ62727480زهراء جواد كاظم انبيت221842183020 11  0.00

99 ناجح 728282709679580زهراء رزاق محراث خضر221842183021 12  82.86

غ راسب 0غغغغ6252زهراء سعود خلف عوض221842183022 13  0.00

غ راسب 0غ71غ75غغزهراء علي جباره محمد221842183024 14  0.00

90 راسب 0غغغغغغزهراء محسن دخيل شليج221842183025 15  0.00

90 ناجح 627955585661461زهراء محمد نعمه عطيه221842183026 16  65.86

100 ناجح 829477878191612زهراء منصور ثامر فهد221842183027 17  87.43

92 ناجح 645754517562455زينب حيدر عبد الهادي نعيم221842183028 18  65.00

99 راسب 83870غ798793زينب سعد عواد جبار221842183029 19  0.00

91 راسب 610غغ62غ80زينب عزيز راضي محمد221842183031 20  0.00

99 ناجح 706974626759500زينب عكله كاظم عودة221842183032 21  71.43

99 ناجح 8595937686100634زينب منعم عجيل ماضي221842183036 22  90.57

96 راسب 54610غ637471ساره بهلول عويد جعفر221842183037 23  0.00

99 ناجح 726085718280549ساره هليل عبد حميدي221842183039 24  78.43

97 ناجح 697678525066488سبأ جاسم ثامر سلمان221842183040 25  69.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الحيائي

73 راسب 0غغغغغغسندس كاظم خريبط جاسم221842183041 26  0.00

77 راسب 51500غ71غ61غدير شبيب لهمود جودة221842183044 27  0.00

90 ناجح 696862787794538فاطمه فالح مهدي رويح221842183046 28  76.86

96 راسب 0غ60غ71غ83فرح باسم ضيدان احمد221842183048 29  0.00

91 ناجح 687361756857493فرقان باسم حمود محيسن221842183049 30  70.43

90 راسب 58600غغ6074كوثر حسن ديوان طويلب221842183050 31  0.00

100 ناجح 9688881008283637مريم خليل راضي عفريت221842183051 32  91.00

84 ناجح 786498737372542منتهى خضير دريش سريح221842183052 33  77.43

92 راسب 660غغ708764ميامي رحيم عبد ا عطية221842183053 34  0.00

96 راسب 0غ6875646084نبأ احمد ردام فرهود221842183054 35  0.00

80 راسب 0غغغغ5361ندى محسن كسار ناصر221842183055 36  0.00

89 ناجح 806478766082529نور الهدى قحطان هاشم كطافة221842183057 37  75.57

91 ناجح 655573507150455نور سلم ياسين علي221842183059 38  65.00

80 ناجح 507456645082456نور مهدي سيران بويج221842183060 39  65.14

85 راسب 6063513665510نيران حامد خلف ثامر221842183061 40  0.00

93 راسب 6758574171700هاله محسن شذر معاول221842183062 41  0.00

90 راسب 5050502851530هبه حسن علي عبد221842183063 42  0.00

95 راسب 6661563250500هبه سعود خلف عوض221842183064 43  0.00

85 راسب 0غغغغغ87هبه عادل داخل ساجت221842183065 44  0.00

83 راسب 500غغ515259هدى بدر ناصر يونس221842183066 45  0.00

غ راسب 0غغغغغغهدى جمال محسن بدر221842183067 46  0.00

96 راسب 500غغ677663هدى رياض كاظم رزوقي221842183068 47  0.00

95 ناجح 647167685476495هدى كامل بشاره بجاي221842183069 48  70.71

99 راسب 630غغغغ67هدى مطر ليذ شنيح221842183070 49  0.00

68 راسب 530غغغ6160ولء قاسم احمد عبد النبي221842183071 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 19 % 38.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

4  617 8 10 0 

4 6 12 8 10 0 

 100.00 100.00 70.59 100.00 100.00 0.00
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