
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 السبطين الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

394رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 0غ55غغغ66أيات كامل هاشم عبدا221842394002 1  0.00

94 راسب 0غ50غ50غ63اسيل حسين بطاح فرحان221842394004 2  0.00

98 راسب 80780غ889884الء محمد مرار حسين221842394005 3  0.00

76 راسب 0غغغغغغايات امير هادي جبر221842394006 4  0.00

76 راسب 0غ50غغ5650ايات حسين بجاي راهي221842394007 5  0.00

93 راسب 0غغغغغ83ايه حسن لزم حسين221842394008 6  0.00

غ راسب 0غغغغ70غبروج ناصر حسين مطشر221842394009 7  0.00

96 ناجح 718879939478599بنين كاطع ثامر سلمان221842394011 8  85.57

77 راسب 0غغغغغ50بنين هادي نايف خفيف221842394012 9  0.00

96 ناجح 767274505177496بيادر عبدا غضبان جبر221842394013 10  70.86

غ راسب 0غغغغ7890تبارك صباح ناجي عبدعلي221842394015 11  0.00

100 ناجح 95100971009899689تبارك عبدالرزاق طاهر شرقي221842394016 12  98.43

85 راسب 0صفر50غغ6463تبارك غازي عطاا مسير221842394017 13  0.00

غ راسب 0غغغغغ84رؤى محمود طالب جواد221842394019 14  0.00

98 ناجح 91889410010096667رقيه سلمان عبدالمير دهام221842394020 15  95.29

91 راسب 0صفر8395927136زهراء حازم محمد صيهود221842394021 16  0.00

84 ناجح 505057545050395زهراء حسين مطشر فالح221842394022 17  56.43

80 راسب 58540غ69غ58زهراء رشيد مانع شبوط221842394023 18  0.00

93 ناجح 728798505754511زهراء علي محسن علي221842394025 19  73.00

81 راسب 5067682950500زهراء كريم خضير صالح221842394026 20  0.00

100 ناجح 857892789276601زينب حامد عبد حسن221842394027 21  85.86

99 راسب 0صفرغصفر738672زينب راهي شبل نصيف221842394028 22  0.00

غ راسب 0صفر505064غغزينب مجيد حميد جريد221842394029 23  0.00

84 ناجح 696258607061464زينب ناصر حسين نجم221842394030 24  66.29

78 راسب 0غغغغغغساره رياض سلمان موسى221842394031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية السبطين الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

394رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 86870غغ9190ساره كاظم خلوي كعيد221842394032 26  0.00

95 راسب 0غغغغ77غضحى رشاد مزهر عبد221842394035 27  0.00

90 راسب 0غ50غغغ59ضحى رياض كيطان خليف221842394036 28  0.00

90 راسب 0غ6265665066فاطمه رشيد مرار حسين221842394040 29  0.00

70 راسب 0غغغغغ52فاطمه علي حميد حسن221842394041 30  0.00

99 ناجح 9497971009896681فاطمه كاظم جويد حيال221842394042 31  97.29

100 ناجح 84961001009797674كوثر كاظم جويد حيال221842394043 32  96.29

90 ناجح 716468596252466كوثر كامل حبيب عبد221842394044 33  66.57

83 راسب 0صفرغغ81غغمريم فرحان بهلول عيدان221842394045 34  0.00

80 راسب 0غغغغ57غملك مبارك غازي حمود221842394046 35  0.00

96 راسب 0غغغ879386ميسم مهدي حسين محمد221842394047 36  0.00

96 ناجح 768079616360515ميقات عبدا كاظم عبيد221842394048 37  73.57

غ راسب 0غغغغغ50ناديه شهيد عبيد ياسر221842394049 38  0.00

85 راسب 5721502940510نبراس كاظم نده طعيمه221842394050 39  0.00

100 راسب 0غ8790857484نورالهدى سعيد معارج جاسم221842394051 40  0.00

100 راسب 85850غ859591نورالهدى علي عبدالحسين حجل221842394052 41  0.00

95 راسب 0غغغغ8489نورالهدى غالب جباري مانع221842394053 42  0.00

82 ناجح 667360585859456هاجر صافي عوبان نصار221842394054 43  65.14

80 راسب 0غ745064غ74هاجر محمد صالح حنون221842394055 44  0.00

98 ناجح 9095849093100650هبه واصف ريسان فالح221842394056 45  92.86

84 راسب 0غغغغغغهدى عبدالحسين عوده بريسم221842394057 46  0.00

92 راسب 0غغغ50غ51هدى هادي كشاش جابر221842394059 47  0.00

99 راسب 0غغغغ88غيقين ريسان عبدالصاحب مركب221842394061 48  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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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية السبطين الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

394رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

34 14 % 29.17

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

4  911 7 10 0 

3 9 8 5 5 0 

 75.00 100.00 72.73 71.43 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


