
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 ابن حيان الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

410رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 راسب 0غ76غغ82غأضواء محسن علي ياسين221842410001 1  0.00

87 راسب 550غغغغ72أماني رزاق حنا حسين221842410002 2  0.00

97 راسب 790غصفر845794اروى يوسف حيثال حسين221842410003 3  0.00

78 راسب 0صفرغغ5540صفرازل اركان فنيطل حسين221842410004 4  0.00

84 راسب 6050505041500اسيل حميد كساره جليهم221842410005 5  0.00

79 راسب 5050505029500ام البنين تدمر مهدي محيسن221842410006 6  0.00

80 راسب 0غغغغغ62امان حمد كاظم نحو221842410007 7  0.00

83 راسب 5355503824560انفال عبيد عنيد زعل221842410008 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغايات نهاد عبد الرزاق معارج221842410009 9  0.00

غ راسب 93920غغ8992بدور ناطور سوادي عميته221842410010 10  0.00

غ راسب 0غغغ5356غبنت الهدى كفاح عوده مجبل221842410011 11  0.00

91 ناجح 8173871007897607بنين رشيد عدنان صالح221842410012 12  86.71

85 راسب 0غغغغغ64بنين عبد الحسين عوده جاسم221842410013 13  0.00

غ راسب 0غغغغ80غتبارك احمد عواد حسوني221842410014 14  0.00

96 راسب 5133545150200تماره علي ناصر عويد221842410017 15  0.00

100 ناجح 949197988892660حوراء داخل نور صفار221842410018 16  94.29

99 راسب 6277650غ93غحوراء سعد عزيز حبيب221842410019 17  0.00

83 ناجح 717468596675496حوراء علي صالح مهدي221842410020 18  70.86

غ راسب 0غغغغغغدعاء علي عزيز محسن221842410022 19  0.00

100 راسب 931000غ939296دنيا طالب عطوان جابر221842410023 20  0.00

100 راسب 73610غ83غ78رؤى ماجد كليب عداي221842410024 21  0.00

91 راسب 96840غ989685روان مشتاق طالب محسن221842410026 22  0.00

81 راسب 5066790غ67غزمن جعفر جبيشه هالش221842410027 23  0.00

75 راسب 0غغغ535030زهراء اركان عبد المير نعيمه221842410028 24  0.00

96 ناجح 848488848079595زهراء جابر عباس جبر221842410029 25  85.00

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 ابن حيان الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

410رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 50500غغ7064زهراء سعدون حسن دبس221842410031 26  0.00

غ راسب 0غغغغغ50زهراء شريف محسن راضي221842410032 27  0.00

91 ناجح 628655505052446زهراء عقيل عبد الكريم خلف221842410033 28  63.71

99 ناجح 688982887571572زهراء عكاب فرمال مطلك221842410034 29  81.71

94 ناجح 767965558055504زينب ثامر جاسم حسين221842410035 30  72.00

غ راسب 0غغ64غ74غزينب رسول هاشم جاسم221842410036 31  0.00

86 راسب 0غ50غغ65غسجى رحيم فارس حسن221842410038 32  0.00

99 راسب 650غغغ8978شمس الضحى مثنى رحيم كريدي221842410040 33  0.00

80 راسب 0غغغغ6758شهد ريحان ناصر سلمان221842410041 34  0.00

98 راسب 500غغغ7382طيبه ستار محمد علوي221842410042 35  0.00

93 راسب 52660غغغ76عذراء يونس دعيك علي221842410043 36  0.00

86 راسب 0غغغغغ54غدير اسعد نعمه حسن221842410044 37  0.00

98 ناجح 859296868088625فاطمه ستار جابر عباس221842410045 38  89.29

50 راسب 5231303729340مريم طه حمود نعمه221842410046 39  0.00

98 راسب 0غ96889190100مريم نعيم بدر شموط221842410047 40  0.00

100 ناجح 9799929894100680منى علي عفراوي فهد221842410049 41  97.14

71 راسب 50510غغغ54ميعاد زويد خلف طارش221842410050 42  0.00

96 راسب 0غغ93888453نوافل عبد السلم حمود حسين221842410051 43  0.00

99 ناجح 9799100889598676نور حافظ عوده هاشم221842410052 44  96.57

98 راسب 91830غغ7196نور نعيم راضي نديوي221842410053 45  0.00

95 راسب 70610غغ8271هبه محسن شريدة باتول221842410054 46  0.00

84 راسب 0غغغغغ57هدير صاحب نجم عبد221842410055 47  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 ابن حيان الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

410رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

37 10 % 21.28

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 75.00

4 

3 

5  1114 10 8 0 

3 8 11 6 5 0 

 60.00 72.73 78.57 60.00 62.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


