
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 979994979898679أسراء كريم كاطع دبيان221842394001 1  97.00

71 معيد 6637433955420أيات كامل هاشم عبدا221842394002 2  0.00

91 ناجح 778265776663521استبرق صاحب محان حسين221842394003 3  74.43

94 معيد 50410صفر50صفر63اسيل حسين بطاح فرحان221842394004 4  0.00

98 معيد 80780مصفر8898الء محمد مرار حسين221842394005 5  0.00

76 معيد 0صفر42صفرصفرصفرصفرايات امير هادي جبر221842394006 6  0.00

76 معيد 0صفر50مصفر5650ايات حسين بجاي راهي221842394007 7  0.00

93 معيد 0صفرممصفرصفر83ايه حسن لزم حسين221842394008 8  0.00

م معيد 0مصفرصفرم70صفربروج ناصر حسين مطشر221842394009 9  0.00

96 ناجح 839589989487642بلسم يوسف عبدالمير مجيد221842394010 10  91.71

96 معيد 780صفر71887993بنين كاطع ثامر سلمان221842394011 11  0.00

77 معيد 0صفرصفر%15صفرصفر50بنين هادي نايف خفيف221842394012 12  0.00

96 معيد 0صفر51صفرصفر7672بيادر عبدا غضبان جبر221842394013 13  0.00

99 ناجح 9097921009997674تبارك شاكر خماط ليلو221842394014 14  96.29

م معيد 0مصفرصفرم7890تبارك صباح ناجي عبدعلي221842394015 15  0.00

100 معيد 990صفر9510097100تبارك عبدالرزاق طاهر شرقي221842394016 16  0.00

85 معيد 0صفر2850صفر6463تبارك غازي عطاا مسير221842394017 17  0.00

96 ناجح 9293889910094662حوراء عقيل سعيد يدام221842394018 18  94.57

م معيد 0صفرمصفرمصفر84رؤى محمود طالب جواد221842394019 19  0.00

98 معيد 94100100960م91رقيه سلمان عبدالمير دهام221842394020 20  0.00

91 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفر83زهراء حازم محمد صيهود221842394021 21  0.00

84 معيد 5036353950220زهراء حسين مطشر فالح221842394022 22  0.00

80 معيد 58540صفر69صفر58زهراء رشيد مانع شبوط221842394023 23  0.00

96 ناجح 829284747685589زهراء رياض عباس خشلوك221842394024 24  84.14

93 معيد 5057540صفر7287زهراء علي محسن علي221842394025 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 3350500صفر5067زهراء كريم خضير صالح221842394026 26  0.00

100 معيد 92760صفر857892زينب حامد عبد حسن221842394027 27  0.00

99 معيد 0مصفرصفر738672زينب راهي شبل نصيف221842394028 28  0.00

م معيد 0صفرصفر5050صفرمزينب مجيد حميد جريد221842394029 29  0.00

84 معيد 6070610صفر6962زينب ناصر حسين نجم221842394030 30  0.00

78 معيد 300صفرصفر31صفرصفرساره رياض سلمان موسى221842394031 31  0.00

95 معيد 86870صفرصفر9190ساره كاظم خلوي كعيد221842394032 32  0.00

88 ناجح 8297861008368604سجا رحم خلف مجذاب221842394033 33  86.29

98 ناجح 898178728753558شكران عباس عبدالسميع عبدعباس221842394034 34  79.71

95 معيد 0صفرصفرصفرصفر77صفرضحى رشاد مزهر عبد221842394035 35  0.00

90 معيد 0م50م38صفر59ضحى رياض كيطان خليف221842394036 36  0.00

98 ناجح 9499100100100100691ظفر نعيم فرهود جبر221842394037 37  98.71

100 ناجح 809584847760580غدير صاحب محان حسين221842394038 38  82.86

91 ناجح 828871818163557فاطمه راغب كليب طعيمه221842394039 39  79.57

90 معيد 6265665066320فاطمه رشيد مرار حسين221842394040 40  0.00

70 معيد 0صفر42صفرصفر5230فاطمه علي حميد حسن221842394041 41  0.00

99 معيد 960صفرصفر949797فاطمه كاظم جويد حيال221842394042 42  0.00

100 معيد 97970صفر8496100كوثر كاظم جويد حيال221842394043 43  0.00

90 معيد 62520صفر716468كوثر كامل حبيب عبد221842394044 44  0.00

83 معيد 0مصفرصفر81مصفرمريم فرحان بهلول عيدان221842394045 45  0.00

80 معيد 0م42صفرم57صفرملك مبارك غازي حمود221842394046 46  0.00

96 معيد 0صفرصفرصفر879386ميسم مهدي حسين محمد221842394047 47  0.00

96 معيد 600صفر76807961ميقات عبدا كاظم عبيد221842394048 48  0.00

م معيد 0ممممم50ناديه شهيد عبيد ياسر221842394049 49  0.00

85 معيد 39380صفر573950نبراس كاظم نده طعيمه221842394050 50  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 :3
ذي قار

ثانوية السبطين الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

394رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 معيد 0صفر7484م8790نورالهدى سعيد معارج جاسم221842394051 51  0.00

100 معيد 85850صفر859591نورالهدى علي عبدالحسين حجل221842394052 52  0.00

95 معيد 0مصفرصفرم8489نورالهدى غالب جباري مانع221842394053 53  0.00

82 معيد 58360صفرصفر73صفرهاجر صافي عوبان نصار221842394054 54  0.00

80 معيد 0صفر745064صفر74هاجر محمد صالح حنون221842394055 55  0.00

98 معيد 0صفر9095849093هبه واصف ريسان فالح221842394056 56  0.00

84 معيد 0ممصفرصفرمصفرهدى عبدالحسين عوده بريسم221842394057 57  0.00

97 ناجح 929590758678613هدى ماجد فرج رفيعي221842394058 58  87.57

92 معيد 33240صفر50صفر51هدى هادي كشاش جابر221842394059 59  0.00

89 ناجح 717871566558488وفاء حلو محمد نصيف221842394060 60  69.71

99 معيد 0ممصفرم88صفريقين ريسان عبدالصاحب مركب221842394061 61  0.00

المشاركون

61 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 48 13 % 21.31

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

56 

56 

 85.00

60 

51 

57  5356 56 51 0 

41 33 24 36 28 0 

 71.93 62.26 42.86 64.29 54.90 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


