
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 بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 ناجح 595453585050399حنين فرج عبيد عجيل221742153032 1  57.00

85 راسب 5450352953540آمال طارش تعيب مجلي221842153001 2  0.00

97 ناجح 867796616768552آمنه ناجي دخان نوري221842153002 3  78.86

81 راسب 0غ56غ656154آيات ابراهيم حسين سعيد221842153003 4  0.00

غ راسب 84900غ819269آيه برزان خلف حسن221842153004 5  0.00

95 ناجح 888871778398600اثمار فليح حسن كريم221842153005 6  85.71

81 راسب 660غ50غ7568اجيال سعد جليل دخان221842153006 7  0.00

غ راسب 860غ100غ9193اسراء ابراهيم محمد علج221842153009 8  0.00

89 راسب 5836505050610اسيل سعد حسين خليف221842153011 9  0.00

91 ناجح 646260816060478اسيل علي عواد ناصر221842153012 10  68.29

86 راسب 500غغغ59غافراح مرتضى كاظم سلمان221842153013 11  0.00

96 راسب 860غ76غ9289الء حسن شذر كاظم221842153015 12  0.00

94 راسب 87860غ768482الء محمد جراد دايج221842153016 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغالزهراء ظافر صاحب فيصل221842153017 14  0.00

93 راسب 840غ8291غغاماني فاروق خضير طاهر221842153018 15  0.00

94 راسب 545055770غ81امنه جبير علي جبر221842153019 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغامنه قاسم كاظم طعمه221842153020 17  0.00

94 ناجح 709055809064543انوار سلم مطير علي221842153021 18  77.57

90 ناجح 505255555350405انوار كريم مرعي حسين221842153022 19  57.86

97 ناجح 828490688094595ايات اسعد فليح حسن221842153023 20  85.00

91 ناجح 655750676250442ايات رحيم جويد عبيد221842153024 21  63.14

83 راسب 500غغغغ57ايات علي كاظم عويز221842153025 22  0.00

98 ناجح 799795878287625ايات علي هويف جلود221842153026 23  89.29

95 ناجح 758369565759494ايات كريم مدلول منشد221842153027 24  70.57

79 راسب 500غغغ57غايات محمد عبد الستار شرموخ221842153028 25  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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الثاني الدور
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الحيائي

84 راسب 0غغ59غغ72ايات مصطفى حسين جبار221842153029 26  0.00

93 ناجح 805384889294584ايات نعمه حطاب رهيف221842153030 27  83.43

88 راسب 7450833757500ايمان جاسم عطيه خلف221842153031 28  0.00

90 راسب 59870غ707650ايمان شريف عاجل بليسم221842153032 29  0.00

89 ناجح 577050505050416ايمان عبد الستار عبد ا مسعود221842153033 30  59.43

93 ناجح 768685686483555ايمان معن حمزه محمد221842153034 31  79.29

96 راسب 0غ63غغ7273ايه حميد ستار جابر221842153036 32  0.00

88 راسب 0غغغغغ53ايه رياض كاظم خلف221842153037 33  0.00

99 ناجح 889787839793644بتول احمد هاشم عفريت221842153038 34  92.00

98 راسب 91550غغ8798براء محسن فرهود جساس221842153041 35  0.00

97 ناجح 94100988594100668براء ياسر سالم سريح221842153042 36  95.43

71 راسب 0غغغغ6063بنين حسين علوان منصور221842153043 37  0.00

96 راسب 9087950غ8989بنين خلف جواد كاظم221842153044 38  0.00

94 راسب 0غغغغغغتبارك ابراهيم فارس عبد العالي221842153045 39  0.00

91 راسب 508380760غ75تبارك احمد مجيد كريم221842153046 40  0.00

94 راسب 7581863961670تبارك جاسم شلل نعمه221842153047 41  0.00

88 ناجح 647262807281519تبارك حسن هادي محمد221842153048 42  74.14

87 راسب 6658415650670تبارك رافد كريم مجهول221842153049 43  0.00

91 ناجح 667268705755479تقوى امجد نعيم خلف221842153051 44  68.43

85 ناجح 607455505950433تقوى محمود جواد عباس221842153052 45  61.86

98 ناجح 808480867887593تقى سعدي علوان كاظم221842153053 46  84.71

غ راسب 0غغغ50غغحلء بحير عزيز جلب221842153054 47  0.00

80 راسب 600صفر66غ6965حنان رحيل مسير منهي221842153056 48  0.00

98 راسب 0غ80غغ8579حنان عبد الحي محمد ضهيد221842153057 49  0.00

92 راسب 69630غ8353غحنان علي حزام سعود221842153058 50  0.00
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غ راسب 0غغغغغ50حنين ستار جبار عيسى221842153059 51  0.00

98 راسب 880غغ788486حنين عايد خزعل ثجيل221842153060 52  0.00

92 راسب 0غغغغ6866حنين عماد رزاق بطي221842153062 53  0.00

82 راسب 50500غغغغحنين وسام عبد الرزاق حسن221842153064 54  0.00

81 ناجح 507254616156435حوراء برزان خلف حسن221842153065 55  62.14

72 راسب 0غغغغغ50حوراء جمعه هويدي طاهر221842153066 56  0.00

87 ناجح 595954556075449حوراء حسين عبد الساده فرحان221842153067 57  64.14

80 راسب 0غ57غغغ53حوراء رحيم جخير كاطع221842153068 58  0.00

88 راسب 0غغ67736950حوراء صادق محمد عوض221842153070 59  0.00

91 راسب 60740غغ94غحوراء عادل جفيل عبد الحسين221842153072 60  0.00

97 ناجح 93100981009396677حوراء عباس لطيف كامل221842153073 61  96.71

93 راسب 80901000غ8897حوراء عدنان خشان ماجد221842153075 62  0.00

84 راسب 62600غغ8586حوراء مهدي طالب كاظم221842153076 63  0.00

90 ناجح 726550665264459حوراء يعقوب يوسف ابراهيم221842153077 64  65.57

97 راسب 930غ91غ88100خديجه حاجم بصير لفته221842153078 65  0.00

غ راسب 9595951001001000خديجه حميد خنجر سلطان221842153079 66  0.00

88 راسب 0غ50غغ5370خديجه عامر عبد الحسين علوان221842153080 67  0.00

90 ناجح 747477536675509دعاء عطيه راشد جنون221842153082 68  72.71

95 راسب 615869580غ75دعاء نعيم ريسان ذخر221842153083 69  0.00

83 راسب 5539602550500دلل فهد معيوف معلول221842153084 70  0.00

93 ناجح 595555655274453رؤى عبد المير سلطان شبل221842153086 71  64.71

81 راسب 0غغغغ5164رانيه عبد المير خلف جبر221842153087 72  0.00

92 راسب 0غ50غ618050راويه حيدر عبد الحسين عباس221842153088 73  0.00

99 ناجح 919598959099667رباب جاسم محمد زيدان221842153089 74  95.29

84 راسب 6275770غ7781رباب راشد صيوان لفته221842153090 75  0.00
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الفـــــرع :

المديرية :
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98 راسب 0غ6977غ8390رسل محمد رمضان سالم221842153091 76  0.00

93 ناجح 698051586587503رشا رحيم بري حسن221842153092 77  71.86

80 راسب 5450555027360رقيه جبار محسن شدود221842153094 78  0.00

82 راسب 650غ5050غغرقيه حميد عايد عبود221842153095 79  0.00

92 ناجح 557862677460488رنا جابر عويد محيبس221842153097 80  69.71

83 راسب 6834405026540روان راضي جويخ علوان221842153098 81  0.00

88 ناجح 786555605451451ريام ستار عويد عجيل221842153099 82  64.43

99 راسب 900غ911009080ريام منصور جابر ضاحي221842153100 83  0.00

99 ناجح 871001008810097671زهراء أزهر ابراهيم حمد221842153101 84  95.86

84 راسب 5559500غ8493زهراء احمد رشيش عويد221842153102 85  0.00

94 ناجح 829576676381558زهراء انور مهدي جبر221842153103 86  79.71

99 راسب 0غغغغ8183زهراء جساب جلل طعيمه221842153105 87  0.00

95 راسب 0غ50غغغ56زهراء جواد كاظم ياسر221842153107 88  0.00

94 ناجح 678773506362496زهراء جوده محمد عباس221842153108 89  70.86

94 راسب 67840غ7268غزهراء حسين حسن ضاحي221842153109 90  0.00

90 راسب 6967563954720زهراء حسين ربيع منصور221842153111 91  0.00

96 راسب 0غ5055غ6879زهراء حسين علي جبار221842153112 92  0.00

83 ناجح 607650718055475زهراء حسين عويد عبد الحسين221842153113 93  67.86

غ راسب 81630غ738487زهراء حيدر جلود عامر221842153114 94  0.00

84 راسب 0غغغغ5150زهراء حيدر عبد الصاحب توفيق221842153115 95  0.00

82 راسب 0غغغغغ50زهراء حيدر مويش عطيه221842153116 96  0.00

94 راسب 0غغغ81غغزهراء ربيع جهاد مطر221842153117 97  0.00

84 ناجح 675466826879500زهراء رياض عبد القادر صيهود221842153118 98  71.43

89 ناجح 838277745059514زهراء سمير حنا حسين221842153120 99  73.43

97 ناجح 898689929694643زهراء صادق مزهر شريف221842153121 100  91.86
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95 راسب 73690غغ7969زهراء صبيح كامل جبر221842153122 101  0.00

82 راسب 0غغغغ83غزهراء طارق عبد علي فياض221842153123 102  0.00

98 ناجح 919288929095646زهراء عباس هادي علي221842153124 103  92.29

98 راسب 51560غ869281زهراء عبد الحسين صبر بستان221842153125 104  0.00

96 راسب 87790غغ91صفرزهراء عبد السلم جبار محمد221842153126 105  0.00

99 ناجح 98100989999100693زهراء عجيل شلل طعمه221842153128 106  99.00

91 ناجح 807570675267502زهراء عدنان منعم هاشم221842153129 107  71.71

84 ناجح 596767506550442زهراء علي محسن سلطان221842153131 108  63.14

93 ناجح 929080748799615زهراء عيسى داخل خضر221842153133 109  87.86

91 راسب 50680غ788987زهراء فاضل سعد صالح221842153134 110  0.00

88 راسب 516565630غ82زهراء فلح عبد الحسن حمد221842153135 111  0.00

100 ناجح 739683978985623زهراء فوزي خميس صبيح221842153136 112  89.00

95 ناجح 929699949892666زهراء فوزي عباس حسن221842153137 113  95.14

89 راسب 870غغ758681زهراء كامل حنون محسن221842153138 114  0.00

83 راسب 0غ50غغ6957زهراء محمد حذيه نغيمش221842153140 115  0.00

غ راسب 0غغغغغ50زهراء محمد ناصر حسن221842153141 116  0.00

95 ناجح 908994749494630زهراء نعيم ثجيل جوده221842153142 117  90.00

97 راسب 510غ59806358زهراء وارد مايع مهورش221842153143 118  0.00

91 ناجح 728669505779504زينب اسعد برزان طعمه221842153145 119  72.00

98 راسب 0غ72غغغ60زينب حيدر مالك محمد221842153148 120  0.00

84 راسب 0غغغغغ58زينب رياض نونو سعدون221842153150 121  0.00

95 راسب 5574800غ6072زينب سامي طاهر فعيل221842153151 122  0.00

89 ناجح 657355586459463زينب طلب حنون فضيل221842153152 123  66.14

غ راسب 0غغغ87غ80زينب عادل علي عجيمي221842153154 124  0.00

86 راسب 0غغ84غ94غزينب عبد النبي عباس راضي221842153156 125  0.00
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97 راسب 990غ73غ9698زينب عبد علي صخي جابر221842153157 126  0.00

89 راسب 6168563750500زينب علي رحيم مسعد221842153159 127  0.00

83 راسب 0غ54غغ68غزينب كاطع خطار وحيد221842153160 128  0.00

89 راسب 500غغ717965زينب محمد رسول سلمان221842153161 129  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب محمد عارف محسن221842153162 130  0.00

78 راسب 0غغغغغ52زينب محمد نعيمه سيكو221842153163 131  0.00

89 ناجح 739593668181578زينب ميثم حسن ياسين221842153164 132  82.57

91 راسب 0غغغغ68غزينب هشام خريبط جويد221842153166 133  0.00

73 راسب 5450583960520زينه محمد عاشور جلود221842153168 134  0.00

89 ناجح 768471527667515ساره احمد حسين عباس221842153169 135  73.57

غ راسب 0غغغغ52غساره حسن حامد خليف221842153171 136  0.00

94 ناجح 856186525070498ساره حسين عناد جبر221842153172 137  71.14

89 راسب 740غ82865250ساره رحيم شليج بنيان221842153173 138  0.00

84 ناجح 737566626150471ساره عامر جاسم مطشر221842153175 139  67.29

89 ناجح 606678647365495ساره عدنان صكبان غضيب221842153176 140  70.71

93 ناجح 898693909394638ساره قاسم لفته مجلي221842153177 141  91.14

86 راسب 6555593650500سبايا علي حسن بدر221842153178 142  0.00

83 راسب 6276713650540سجود عباس جبار غالب221842153179 143  0.00

90 ناجح 858783858179590سجود عدنان كاظم زاير حسين221842153180 144  84.29

79 راسب 0غغ50235029سجى حيدر جلوب حواله221842153181 145  0.00

74 ناجح 735771727191509سجى خالد عزيز مخور221842153182 146  72.71

86 ناجح 686653536059445سجى ضياء عبد الحسين هندو221842153183 147  63.57

88 ناجح 819087827394595سجى عيال ذياب داهش221842153184 148  85.00

96 ناجح 787975688057533سجى ناظم جاسم جبر221842153185 149  76.14

80 راسب 50590غغغ77سجى نصير عبد الكريم داخل221842153186 150  0.00
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77 راسب 6250502725390سجى وسام عبد المحسن ثجيل221842153187 151  0.00

97 راسب 77740غ869059سحر ياسر ريسان حسين221842153188 152  0.00

78 راسب 500غغغغ72سدن راشد صالح فلغوص221842153189 153  0.00

80 ناجح 577075558163481سرور عباس عبد النبي عبد ربه221842153190 154  68.71

89 راسب 600غغ51غغسرى شعيبث بزيع راضي221842153191 155  0.00

92 ناجح 805981765085523سماح وليد شعيبث علي221842153192 156  74.71

75 راسب 5050505050410سمر رشيد طعمه عبد الحسين221842153193 157  0.00

91 ناجح 759691506183547شروق احمد حميد محسن221842153194 158  78.14

63 راسب 0غغغغ57غشمس كاظم لفته شهد221842153195 159  0.00

79 ناجح 835051727579489شهد ثامر صالح طروم221842153196 160  69.86

91 ناجح 678392849493604طيب محمد عكار مريح221842153199 161  86.29

89 ناجح 765970505450448طيبة الزهراء رشيد قاسم هليل221842153200 162  64.00

90 راسب 6434395050500طيبه صالح وادي خرنوب221842153201 163  0.00

92 راسب 500غ74735859طيبه عدنان جويد عبيد221842153202 164  0.00

77 راسب 0غغغ507556طيبه علي كامل محمد221842153203 165  0.00

95 ناجح 9095967999100654عبير دفار حسن فدوع221842153206 166  93.43

80 راسب 5450565450410عذراء هاشم محمد شمير221842153208 167  0.00

92 ناجح 769581617989573عذراء يحيى جابر عطيه221842153209 168  81.86

96 ناجح 748187856182566علياء مجيد ادخينه نعيس221842153211 169  80.86

93 راسب 50500غ653580عواطف كريم عوده حسن221842153212 170  0.00

84 راسب 500غغ6850غغدير احمد حسين ليلو221842153213 171  0.00

77 راسب 5027505355580غدير جعفر حاجم مالح221842153214 172  0.00

75 راسب 730غغغغ68غفران جلل عجيل مسعد221842153216 173  0.00

55 راسب 0غغغغ5350غفران خالد ريسان عوده221842153217 174  0.00

86 راسب 0غغغ658565غفران صادق عناد جبر221842153218 175  0.00
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91 راسب 0غغغغ52غغفران عبد الكريم فاضل جاسم221842153219 176  0.00

غ راسب 0غغغغغ91غفران عمار كاظم صياح221842153220 177  0.00

87 ناجح 645971565050437غفران ماضي عباس حمود221842153221 178  62.43

97 ناجح 958987849175618فاطمه احمد عبد زعماك221842153222 179  88.29

78 راسب 0غ50غغ73غفاطمه ثائر خضير خميس221842153223 180  0.00

94 راسب 630غ54غ7075فاطمه جعفر صادق حسين221842153224 181  0.00

96 ناجح 6710086687778572فاطمه جليل جبر دخيل221842153225 182  81.71

80 راسب 650غغغغ56فاطمه حمدي سنيد عبود221842153227 183  0.00

93 ناجح 769050505050459فاطمه حيدر عبد الغني مطلك221842153228 184  65.57

89 راسب 600صفر6259صفر71فاطمه صادق ثويني عجيل221842153230 185  0.00

71 راسب 540غغغ6561فاطمه صباح جبار طارش221842153231 186  0.00

66 راسب 0غغغغ66غفاطمه صلح عبد النبي عبد ا221842153232 187  0.00

90 راسب 0غغ76695750فاطمه عادل علي ناصر221842153234 188  0.00

89 راسب 547388780غ86فاطمه عبد الجليل جبيشه علوي221842153236 189  0.00

96 ناجح 735064508251466فاطمه عبد الرضا عبد نيسان221842153237 190  66.57

92 ناجح 788890738595601فاطمه عبد المحسن فرج طاهر221842153238 191  85.86

80 ناجح 656650505050411فاطمه علي عبد المير حميدي221842153240 192  58.71

93 ناجح 799085637477561فاطمه غالب كاظم حسن221842153242 193  80.14

79 ناجح 665357505050405فاطمه فاضل نجي ياسين221842153243 194  57.86

90 راسب 860غغ898468فاطمه كامل عطشان خلف221842153245 195  0.00

87 راسب 0غغغ6253غفاطمه كريم عطيه حمد221842153247 196  0.00

91 راسب 0غغغغ5375فاطمه محمد عبد الحسين مجيد221842153248 197  0.00

88 ناجح 608451505066449فاطمه مراد سلطان جويد221842153249 198  64.14

89 راسب 233329410غ61فاطمه ناصر خلف عبد ا221842153250 199  0.00

100 ناجح 759487868473599فاطمه نعمان مانع عبود221842153251 200  85.57
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100 راسب 830غ93988278فرقان احمد عكار مريح221842153254 201  0.00

90 راسب 0غغغغ5570فرقان سبتي حسن خلف221842153255 202  0.00

98 ناجح 778877818887596قدس سالم حايف مسيفر221842153256 203  85.14

94 راسب 50770غغ6178لمياء حيدر قحطان يحيى221842153258 204  0.00

97 راسب 890غغ7565غمروه فاضل محمد هاشم221842153259 205  0.00

94 راسب 0غ5565غ72غمروه ميثم مدلول خليف221842153261 206  0.00

88 راسب 500غغغغغمريم باسم جبار محمد221842153262 207  0.00

80 راسب 6558293939500مريم جعفر حسين علي221842153263 208  0.00

94 راسب 680غ80726050مريم حازم كامل سالم221842153264 209  0.00

98 راسب 0غصفر70645333مريم حسين حسن مسعر221842153266 210  0.00

92 راسب 50630غ767077مريم راضي خلف عاشور221842153268 211  0.00

غ راسب 0غغغغغ57مريم عبد الحسين راهي رويضي221842153269 212  0.00

99 راسب 0غ86غ839191مسار عادل علي عجيمي221842153273 213  0.00

93 راسب 0غغغغ7269مسار محمد شراد محمد221842153274 214  0.00

92 راسب 50790غ86غ89منار حيدر اشعير اعبيد221842153275 215  0.00

98 راسب 62650غغ7579منار قحطان قاسم بزيع221842153276 216  0.00

98 راسب 848980810غ84منال عجر حمزه محمد221842153277 217  0.00

95 ناجح 938990628187597مها وحيد عبد ا صبيح221842153278 218  85.29

92 ناجح 696650565063446نبأ اياد برزان عيال221842153280 219  63.71

93 ناجح 786964505680490نبأ حسين غدير وطبان221842153281 220  70.00

87 راسب 500غغغغ57نجوان احمد محسن عبد221842153282 221  0.00

غ راسب 0غغ74غغ91نرجس بشير جعيول ظاهر221842153283 222  0.00

98 راسب 640غ70649174نرجس مؤيد فالح عبد الحسن221842153285 223  0.00

99 ناجح 987884978696638نسرين حسن مكطوف مظلوم221842153286 224  91.14

93 ناجح 748180508177536نغم وليد مجيد عبد علي221842153287 225  76.57
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100 راسب 0غ72غغ8870نهله عباس علي غانم221842153290 226  0.00

100 راسب 6168772536520نور التقى عادل خليل جاسم221842153291 227  0.00

98 راسب 0غ7096883286نور الهدى احمد حسن مطر221842153292 228  0.00

87 ناجح 575064505050408نور الهدى جاسم محمد خشان221842153293 229  58.29

87 ناجح 686979575368481نور الهدى حميد نعمه حسون221842153294 230  68.71

93 راسب 0غغغ75غ53نور الهدى حيدر وجيه طعمه221842153295 231  0.00

94 راسب 0غغغ575851نور الهدى شاكر مجيد كريم221842153297 232  0.00

94 ناجح 796380565466492نور الهدى صدام خضير حسين221842153298 233  70.29

92 ناجح 678682787678559نور الهدى عماد فياض مسير221842153299 234  79.86

94 راسب 540غ29غ6859نور امنه عباس ناشي شذر221842153302 235  0.00

100 راسب 0غغ63815768نور جمال ناصر حسين221842153303 236  0.00

98 ناجح 806687566884539نور حربي حامي جوده221842153304 237  77.00

97 راسب 0غغغ8269غنور خالد بدن سوادي221842153305 238  0.00

74 راسب 0غغغ50غ60نور رزاق عباس محمد221842153308 239  0.00

غ راسب 8469815659790نور عباس حمد جبر221842153310 240  0.00

99 ناجح 909781788188614نورس كريم عبد باهض221842153312 241  87.71

87 ناجح 595855586058435نوره عوده كريم عبيد221842153313 242  62.14

85 راسب 500غ245025%17هاجر صالح محيسن عوض221842153314 243  0.00

100 ناجح 889493636681585هاله سالم عبد ا هاشم221842153315 244  83.57

غ راسب 0غغغغغغهبه حسن عبد القاسم طاهر221842153316 245  0.00

82 راسب 0غ50غغ5150هبه رياض كاظم خلف221842153318 246  0.00

97 راسب 0غ50غغ6363هجران عبد الحي محمد ضهيد221842153321 247  0.00

96 ناجح 657690746071532هدى صبري هادي ناصر221842153325 248  76.00

91 ناجح 788282506762512هدى كيطان عبد فهد221842153326 249  73.14

100 راسب 5188610غ7970هدى محمد سعيد عبد ظاهر221842153327 250  0.00
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90 ناجح 776957506059462هدير حميد حاوي عويد221842153328 251  66.00

93 ناجح 616853516665457هديل محمود ناصر مالح221842153329 252  65.29

97 راسب 0غغغغ5452هناء علي عزيز ارميض221842153330 253  0.00

91 راسب 570%5050522818هيام عبد ا غانم راشد221842153332 254  0.00

91 راسب 6768693050500هيلين هيثم حامد محمد221842153333 255  0.00

90 راسب 0غ70غغ7565ولء حسن ناصر حسين221842153336 256  0.00

غ راسب 0غغغغ8288وهج خالد بدن سوادي221842153337 257  0.00

90 ناجح 838464765369519ياسمين نغيمش مزعل خليف221842153338 258  74.14

65 راسب 0غغغغ50غيسر باسم جمعه صبر221842153339 259  0.00

المشاركون

259 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

163 96 % 37.07

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 88.89

18 

16 

27  58101 46 42 0 

18 52 81 36 37 0 

 66.67 89.66 80.20 78.26 88.10 0.00
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