
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 الحريري الهلية اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

185رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 7880820غ91غأماني ناصر ريالي ناهض221842185001 1  0.00

غ راسب 9086999292960الء حسين شعيبث بزيع221842185004 2  0.00

99 راسب 100971000غ93غايات ثائر عبد الحسن عليوي221842185006 3  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشايات هليل نعمه طبر221842185008 4  0.00

94 راسب 889690940غ92ايات هيثم عبد الحسن عداي221842185009 5  0.00

96 ناجح 899484777388601براء احسان ريسان هادي221842185011 6  85.86

82 راسب 73820غ877283بنين سالم رشيد مجيد221842185013 7  0.00

92 راسب 76850غغ87غتبارك حسين حميد عبد221842185016 8  0.00

96 راسب 0عشر8760836779تبارك عمار هداب محمد221842185018 9  0.00

غ راسب 9290999087960تقى خالد رزاق محسن221842185019 10  0.00

94 ناجح 9398100939795670دعاء حيدر حسين حسن221842185020 11  95.71

78 ناجح 879887968784617رؤيا علء رزاق منخي221842185021 12  88.14

91 راسب 89940غ899395رغد محمد كاظم علي221842185023 13  0.00

88 راسب 0غ68غ787277رفاه عدي عبد الزهره عبد علي221842185024 14  0.00

73 راسب 62930غغ8594روان احمد علي حسين221842185027 15  0.00

94 ناجح 9292989895100669ريام كامل عليوي عجيل221842185029 16  95.57

83 راسب 690غ68غ9688زهراء احمد جبار حسن221842185031 17  0.00

93 ناجح 889384918890627زهراء جبار محيبس هاشم221842185032 18  89.57

غ راسب 0غغغغغغزهراء طارق شريف كسار221842185035 19  0.00

98 راسب 86840غ9210096زهراء علي ناصر عكاب221842185037 20  0.00

84 راسب 0غغغ918382زهراء محمد عبد راضي221842185039 21  0.00

94 راسب 78870غ869584زينب اياد عبد المير حمود221842185042 22  0.00

92 ناجح 929898929499665زينب حيدر حسن حبيب221842185043 23  95.00

84 راسب 920غغ889796زينب سعد خضر راضي221842185046 24  0.00

77 راسب 919988980غ94زينب محمد كريم عبد221842185049 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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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 92920غ899598زينب وليد كامل فراي221842185050 26  0.00

98 راسب 94870غ909995ساره بدر مكطوف سكران221842185052 27  0.00

98 راسب 91870غ899397ساره واثق عبد النبي عباس221842185053 28  0.00

99 ناجح 9699100100100100694شمس علي حميد سعودي221842185056 29  99.14

86 راسب 61700غغ8084طيبه ريسان مقداد حسين221842185059 30  0.00

89 ناجح 939892100959592662طيبه فلح حسن ساجت221842185060 31  94.57

87 راسب 0غغغغغغغدير كريم سرحان ساجت221842185061 32  0.00

67 راسب 50630غ88غ64غدير محمد جاسم ضيدان221842185062 33  0.00

92 راسب 0غ50غغ9091كواكب عاشور شعير عكال221842185072 34  0.00

91 ناجح 9092888579100625ليليان بيادور عجيل خليوي221842185073 35  89.29

94 ناجح 9997971009698681مثاب احمد شهد عواد221842185074 36  97.29

98 راسب 84950غ899485مريم حازم حسن هليل221842185075 37  0.00

94 راسب 921000غ929891مريم حسن عبد ياسر221842185076 38  0.00

89 ناجح 576451645359437مريم عبد المير عوده مرزوك221842185078 39  62.43

91 راسب 69890غ918794نبأ علي حمدان عبد ا221842185085 40  0.00

100 راسب 0غ93غغ9367نرجس علء حسين عجيمي221842185086 41  0.00

92 راسب 62750غغ9192نرجس مصطفى جبار حميد221842185087 42  0.00

غ راسب 9094880غ9588نها جاسب فرهود صكبان221842185088 43  0.00

87 راسب 7083820غ7894نور الهدى باسم محمد حسن221842185089 44  0.00

93 ناجح 979694816991621نور الهدى خلف لفته غافل221842185090 45  88.71

92 راسب 0غغ64غغغنور راشد شاكر حسن221842185092 46  0.00

85 راسب 0غ7786867779نور شعلن علي صالح221842185093 47  0.00

غ راسب 0غ9698858990يقين حاتم كريم كاظم221842185094 48  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

36 12 % 25.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 100.00

1 

1 

2  67 2 6 0 

2 6 7 2 5 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 0.00
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