
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

اعدادية الفضائل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 647354557555467فاطمة محمد كاظم جمعه221742104023 1  66.71

99 ناجح 9194889010094656أيام عبد العباس سبع نتيش221842104001 2  93.71

95 راسب 950غ93غ92غابرار اسعد حسن بندر221842104002 3  0.00

100 راسب 0غغغ848994حوراء رزاق داود سلمان221842104003 4  0.00

غ راسب 0غغ100غغ91حوراء عوده عباس بشاره221842104004 5  0.00

97 ناجح 838690758470585رباب ماجد جبار مهاوي221842104005 6  83.57

99 ناجح 808490819285611رغد عدنان كيلو جعاز221842104006 7  87.29

92 ناجح 727671705875514زهراء حسام مصدك كزار221842104007 8  73.43

95 ناجح 889279737385585زهراء عبد النبي خلف سلمان221842104008 9  83.57

97 ناجح 808065737665536زهراء عوض حسن كاظم221842104009 10  76.57

96 راسب 0غغغغغغزهراء عيدان سكر سويهي221842104010 11  0.00

97 ناجح 909896929992664زينب عامر حاتم ناجي221842104011 12  94.86

94 راسب 84750غغ7991سجى محمد وريوش محمد221842104013 13  0.00

100 راسب 95941000غ81100سحر علي محسن جايد221842104014 14  0.00

99 راسب 90920غغغ91سوزان احمد خويلد عباس221842104015 15  0.00

100 ناجح 8710090909381641شمس ليث محمد رشيد221842104016 16  91.57

97 راسب 550صفر78778641صابرين مسير حموده ناصر221842104017 17  0.00

99 ناجح 9891989799100682علياء مجيد حسب علي221842104018 18  97.43

93 ناجح 758067707580540فاطمة حمد وحيد حميد221842104020 19  77.14

98 راسب 0غ74غ898889فاطمة خالد خليل جعفر221842104021 20  0.00

85 راسب 710صفر81848375فاطمة صباح عبد رويض221842104022 21  0.00

100 ناجح 929692929782651فاطمه علي شراد مرسول221842104023 22  93.00

غ راسب 0غغغغ100غمرام عفيف محمد رشيد221842104026 23  0.00

99 راسب 0غغصفر899985مريم عبد العباس سبع نتيش221842104027 24  0.00

غ راسب 0غغغغ94غمنار عماد عطا صالح221842104028 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

اعدادية الفضائل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغمنتهى جبار رمضان جابر221842104029 26  0.00

98 ناجح 889286828261589منى سعيد رمضان حسن221842104030 27  84.14

94 ناجح 745562685064467مياسه عدنان عطوان عطشان221842104031 28  66.71

95 ناجح 9292100919990659نجلء كريم عبد ا عباس221842104033 29  94.14

96 ناجح 889195887585618نسرين بداي عبد الصاحب جبوري221842104034 30  88.29

99 راسب 0غغغغ9174نور رعد فالح حسن221842104035 31  0.00

98 ناجح 9898969410097681نور ناجي تايه مطر221842104036 32  97.29

85 ناجح 806670526267482هبه علي شراد مرسول221842104038 33  68.86

93 ناجح 736469506158468هدى رحيم شندي طعيمه221842104039 34  66.86

المشاركون

34 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 19 % 55.88

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

2  1019 9 6 0 

2 10 17 7 6 0 

 100.00 100.00 89.47 77.78 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


