
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 المصطفى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

105رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 0غغغغصفرغأديان كامل سمير هادي221842105001 1  0.00

100 ناجح 99100979598100689آيات حسين ريكان عطيه221842105002 2  98.43

96 راسب 0غ50غ56غ79اراء عماد ناصر عبود221842105005 3  0.00

97 راسب 5728704050560ازل مهدي كاصد حنون221842105006 4  0.00

97 راسب 550غغ80غ75ازهار زغير ناهض مونس221842105007 5  0.00

100 راسب 0غ52غغ7992استفتاء عبد العباس حسين علوان221842105010 6  0.00

93 ناجح 666767505470467اسراء رحيم ثجيل كطان221842105011 7  66.71

95 ناجح 705079657163493اسماء جاسم عيدان علوان221842105012 8  70.43

97 ناجح 9197899591100660اسماء كريم جاسم ياسين221842105013 9  94.29

97 ناجح 908790768492616اطياف ميثم شنان سوادي221842105014 10  88.00

100 ناجح 837671605069509اكرام عبد الحسين شريف خضير221842105015 11  72.71

98 ناجح 799468767670561ام البنين شاكر اشنيع مزيد221842105016 12  80.14

90 راسب 0غغغ55غ60انفال عبد الستار علي غيلن221842105017 13  0.00

92 راسب 0غغغغ5767ايات حاكم محمد ساجت221842105019 14  0.00

100 ناجح 658678645067510ايلف مضر فاضل هارون221842105020 15  72.86

91 ناجح 826565637071507ايمان عبد كريم مفتن221842105022 16  72.43

96 راسب 0غ57غغغ70براء فلح محسن عطيه221842105025 17  0.00

99 ناجح 808694839489625حنين عبد ا صبر خلف221842105029 18  89.29

94 راسب 810غغ807176حوراء جادر كامل درعم221842105030 19  0.00

غ راسب 0غغغغ70غحوراء جبار جاسم عليوي221842105031 20  0.00

94 راسب 7257713656500حوراء علي حسين عبيد221842105032 21  0.00

100 راسب 0غ89غغغ89خديجه عبد الرزاق حسن علي221842105034 22  0.00

99 راسب 830صفر87518380دعاء سامي هاشم عليوي221842105036 23  0.00

98 ناجح 989697859296662رغد جميل سمير هادي221842105037 24  94.57

98 ناجح 746779698461532رقيه حازم فاضل ملوح221842105039 25  76.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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100 راسب 0غ73746165غرقيه صالح علي طلب221842105040 26  0.00

90 راسب 6837785851730رنده كمال شنين هاشم221842105042 27  0.00

94 راسب 590غغ83غغريام سلم عبد الغني محمد علي221842105043 28  0.00

96 راسب 74660غ79غ68زهراء جابر زغير مطيلج221842105045 29  0.00

97 ناجح 685880715973506زهراء جخيور شليوط نصير221842105046 30  72.29

100 ناجح 909299888992650زهراء جمال ناصر قاسم221842105047 31  92.86

100 ناجح 959791959192661زهراء حيدر عبد الرزاق سلطان221842105048 32  94.43

غ راسب 810غغغ8084زهراء رافد كريم دهيول221842105049 33  0.00

غ راسب 0غغغغ59غزهراء راهي هاشم هايم221842105050 34  0.00

80 راسب 0غ54غغ6264زهراء رحيم شناوه صيوان221842105051 35  0.00

100 راسب 7595920صفر9594زهراء سلم قاسم جابر221842105053 36  0.00

90 راسب 0غ51غغ7156زهراء طارق عبد حاتم221842105054 37  0.00

96 راسب 9185780غ8085زهراء عادل عبد الكريم ناصر221842105055 38  0.00

94 راسب 970صفر959510092زهراء عبد الواحد عويد منخي221842105056 39  0.00

89 راسب 0غغغغ7264زهراء عزيز مزيد حسون221842105057 40  0.00

100 ناجح 951001009110097683زهراء غالب محمد حسين221842105058 41  97.57

89 راسب 72630صفر836880زهراء فائق نويص سلمان221842105059 42  0.00

98 راسب 680غغ816584زهراء كاظم عوده كاظم221842105060 43  0.00

88 راسب 0غ62غغ6171زهراء لطيف شنان مزيد221842105061 44  0.00

100 راسب 80620غغ8874زهراء ميثاق جباري ورور221842105062 45  0.00

98 ناجح 746473506365487زينب جلل كيوش سالم221842105064 46  69.57

100 راسب 61530غ69غ67زينب جليل سالم اكحيوش221842105065 47  0.00

91 راسب 0غغغغغ66زينب حسين مطير سعد221842105066 48  0.00

100 ناجح 826385967456556زينب زكي عبد الحسن علكم221842105067 49  79.43

90 راسب 6890860غ8191زينب صبيح رحيل مسير221842105069 50  0.00
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100 ناجح 678883535056497زينب عباس جخيور عباس221842105070 51  71.00

غ راسب 0غغغ56غ71زينب عبد الساده جوير مطيلج221842105071 52  0.00

87 راسب 0غ51غ50غ70زينب محمد شاهر جويعد221842105073 53  0.00

95 ناجح 586478605354462ساره زغير محسن حميد221842105074 54  66.00

96 راسب 0غ70غغ90غساره فضل نعمه حسن221842105076 55  0.00

99 راسب 800غ56غ6756ساره كريم جخيم ملغوث221842105077 56  0.00

97 ناجح 826771698478548سجى عبد الزهره جبير كشكول221842105078 57  78.29

غ راسب 0غغغغغغسرى احمد حمادي مان ا221842105079 58  0.00

95 راسب 0غ68غغ7452سميه قاسم علي طاهر221842105081 59  0.00

95 راسب 0غ719794غغشكران شاتي عويد منخي221842105082 60  0.00

96 راسب 0غ65غ79غ79شكران صمد عزيز عبود221842105083 61  0.00

100 ناجح 939896758697645شهد خالد نعمه جواد221842105084 62  92.14

89 راسب 530غ8961غ82فاطمه احمد كاظم كاكة ا221842105089 63  0.00

99 راسب 0غ74غ766471فاطمه هادي داود علوان221842105092 64  0.00

97 راسب 0غ80غ81صفر91قطر الندى عباس قاسم محسن221842105093 65  0.00

88 راسب 6364793052650كوثر ستار كحامي محمد221842105094 66  0.00

99 ناجح 716851565061456لمياء كاظم عوده كاظم221842105095 67  65.14

98 راسب 55500غغغ73مروه رحيم ثجيل كطان221842105096 68  0.00

72 راسب 0غ50غغغغمروه غازي محمد فنجان221842105097 69  0.00

98 راسب 0غ86918874غمروه فاضل حسين غريدل221842105098 70  0.00

98 ناجح 927885828488607مروه ناصر شرموخ نتيشون221842105099 71  86.71

99 ناجح 959895949998678مريم سلمان عبد ملغوث221842105101 72  96.86

98 ناجح 938794927793634مريم فاهم خيون بدر221842105102 73  90.57

100 ناجح 909794969894669منار علي عبد الحسين موسى221842105105 74  95.57

98 ناجح 816982516861510نبأ كامل فاخر حميد221842105109 75  72.86
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غ راسب 670غغغ8888نور الهدى حاكم عامر عبود221842105110 76  0.00

93 راسب 630غغ726466هاجر وسام ابراهيم سالم221842105112 77  0.00

96 راسب 6750703951500هبه سامي خميس عباس221842105113 78  0.00

98 ناجح 908691778184607هبه ميثم موحان هزل221842105114 79  86.71

99 راسب 0غ66غ87غ83هدى ساهي فيصل عبود221842105115 80  0.00

100 راسب 5161327350500هدى صالح شمخي جابر221842105116 81  0.00

98 راسب 89960غ9795غولء كمال يحيى عبد الكريم221842105118 82  0.00

100 راسب 81850غ70غ87يقين علي حسين صالح221842105120 83  0.00

المشاركون

83 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

54 29 % 34.94

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

15  1633 11 17 0 

11 14 28 9 17 0 

 73.33 87.50 84.85 81.82 100.00 0.00
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