
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 المام الصادق )ع( اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

188رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 ناجح 525364665070430فردوس ماجد خيون عويز221742188020 1  61.43

100 راسب 60630غغ8395الء خالد جاسم حمود221842188001 2  0.00

100 راسب 0صفر8997928593امنه ياسر عباس مبارك221842188002 3  0.00

100 ناجح 989496929595670ايات جبار شويل كوادي221842188003 4  95.71

92 ناجح 706275666350478حوراء شاكر نادر محيسن221842188005 5  68.29

100 ناجح 9210096889598669رجاء عدنان محسن طويس221842188007 6  95.57

94 راسب 0صفر7450814259رسل جاسم محمد حسن221842188008 7  0.00

93 راسب 0غ50غغ6053رسل محمد مريخ عباس221842188009 8  0.00

97 ناجح 699287927297606زهراء كتاب عبد رسن221842188010 9  86.57

85 راسب 0غغغغ6052زينب جهاد زويد حسين221842188011 10  0.00

95 ناجح 777666708769540زينب حسن شمخي جبر221842188012 11  77.14

91 راسب 0غغ77853379زينب علي فرحان جبارة221842188014 12  0.00

99 ناجح 758072738396578سجى كاظم حسن كاظم221842188015 13  82.57

98 ناجح 939891929397662سهام عواد زويد حسين221842188016 14  94.57

91 راسب 0غ50غ50غ69ضحى ماجد خواف شلل221842188017 15  0.00

83 راسب 0غ50غ50غ57عذراء مهدي مكطوف رهيف221842188018 16  0.00

88 راسب 0غ62غ908374غدير علي عبد الحسين كاظم221842188019 17  0.00

95 راسب 7264635040560غزلن ذياب ثجيل حميد221842188020 18  0.00

80 راسب 0غغغغغ58فاطمة حسن نادر محيسن221842188023 19  0.00

95 راسب 0غغغغ5864فاطمة عبد حميد شمخي221842188024 20  0.00

96 ناجح 836552646759486فرقان صدام ياسر لزم221842188025 21  69.43

96 راسب 0غ6350543826منتهى شاكر سالم داود221842188026 22  0.00

95 ناجح 867782878267576نبأ حمود حسن مطرود221842188027 23  82.29

96 راسب 0غغغ656650نداء عبد الحسين شهد جابر221842188028 24  0.00

91 ناجح 8687919474100623نور علي ناصر كاظم221842188029 25  89.00

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 المام الصادق )ع( اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

188رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 6423572929500هالة موسى جاسم هليل221842188030 26  0.00

86 راسب 0صفر6730693125هبة جاسم محمد حسن221842188031 27  0.00

83 راسب 0غغغغغ63هدى هادي غميس علي221842188032 28  0.00

90 ناجح 585150505050399يقين هاشم وحيد عبد221842188033 29  57.00

المشاركون

29 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 12 % 41.38

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

3  515 6 8 0 

1 4 11 2 5 0 

 33.33 80.00 73.33 33.33 62.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


