
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 تبارك اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

184رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 660غغ815980أديان عيسى محمد هلل221842184001 1  0.00

غ راسب 0غغغ67غ75أسراء حيدر غالب سعدون221842184002 2  0.00

72 راسب 0غغغ665150أيات كاظم نعيم علي221842184003 3  0.00

77 راسب 0غغغغ5050بتول حسين نصيف حسين221842184004 4  0.00

87 راسب 0غغغغغ55بنين عبد ا شريف حمادي221842184005 5  0.00

81 راسب 0غغغغ6850خديجة تحسين خليل جبر221842184006 6  0.00

84 راسب 0غغغ665056رباب سدخان عبد صياح221842184007 7  0.00

غ راسب 0غغغغغ50زهراء ساجد جخر هليل221842184008 8  0.00

93 ناجح 898183879497624زهراء عباس نصيف حسين221842184009 9  89.14

91 راسب 0غغغ625250زينب حسن عبد الهادي خافور221842184010 10  0.00

95 ناجح 898187896775583زينب علي شرهان صليبي221842184011 11  83.29

94 راسب 51550غ646950زينب نصار زغير راضي221842184012 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجى خلف رحيم جار ا221842184013 13  0.00

69 راسب 5251533250560شفق طارق زايد هاشم221842184014 14  0.00

غ راسب 0غغ50غغ72غادة مقداد ناجي ابراهيم221842184015 15  0.00

81 راسب 40500صفر635059غسق طارق زايد هاشم221842184016 16  0.00

85 ناجح 717071526068477غفران كامل ناصر حسين221842184017 17  68.14

98 ناجح 747879598585558فاطمة حسن هاشم عودة221842184018 18  79.71

88 راسب 5038290%545116فاطمة حسين نصيف حسين221842184019 19  0.00

88 ناجح 676476648271512فاطمة رحيم خضر عيسى221842184020 20  73.14

95 ناجح 777087545468505فاطمة غني قاسم حمادي221842184021 21  72.14

81 راسب 5951523764660فاطمة ناهي هليل عبد ا221842184022 22  0.00

86 راسب 660غغ726561مريم اياد جبار مطرود221842184024 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور الهدى كريم كاظم مطر221842184025 24  0.00

86 ناجح 817566575975499نور خلف جويد سعدون221842184026 25  71.29

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 تبارك اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

184رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 7 % 28.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

2  29 7 6 0 

2 1 6 5 5 0 

 100.00 50.00 66.67 71.43 83.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


