
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 الوركاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

157رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 759175808473563أنتضار علي حسين عبد علي221842157001 1  80.43

56 ناجح 506150505750374اديان عباس كاظم عوده221842157002 2  53.43

97 ناجح 668969777671545اديان لطيف كحيوش علي221842157003 3  77.86

90 راسب 500غغغغغالء حسن معله غميس221842157004 4  0.00

88 ناجح 645772528356472الء كاظم عوض كوبان221842157005 5  67.43

78 راسب 50500غ55غ53الهام صلح عبد عزيز221842157006 6  0.00

92 ناجح 737985747090563الهام غزيل عجيمي تويلي221842157007 7  80.43

83 راسب 0غ54غغ5577انتظار باجي عطيه بشير221842157009 8  0.00

94 ناجح 848589799068589ايناس طالب عزيز عبيد221842157011 9  84.14

غ راسب 0غغغغغ52براء عبد المير عبد الحسن مجيد221842157013 10  0.00

83 راسب 62570غغ5258بنين حواس جلب عبود221842157015 11  0.00

99 ناجح 949696989398674تبارك حاكم حبيب ياسين221842157016 12  96.29

83 راسب 0غغغ675658تبارك حسين ابراهيم حسين221842157017 13  0.00

92 ناجح 806677736862518حنان عبد الحسين كامل مجيد221842157018 14  74.00

79 ناجح 717559927653505حنين قاسم فيصل طارش221842157020 15  72.14

95 ناجح 909388949372625دعاء عدنان دويم جبر221842157022 16  89.29

95 ناجح 828486927576590ديانا صمد رسن صكبان221842157023 17  84.29

95 ناجح 808388597868551رجاء عبد الحسين جبار كاطع221842157024 18  78.71

94 راسب 0غغغغغ58رقية محمد خلف عبد ا221842157026 19  0.00

88 ناجح 829289929176610رواسي سرحان راشد بشير221842157028 20  87.14

97 راسب 0غ56غ687962زهراء جلل مدلول عبود221842157030 21  0.00

غ راسب 75680غغغ88زهراء حيدر تركي جبار221842157031 22  0.00

100 ناجح 95100991009799690زهراء رحمن ضايف جابر221842157034 23  98.57

غ راسب 9496897599890زهراء رحيم عمران جبر221842157035 24  0.00

100 ناجح 909492818886631زهراء صمد جاسم عيسى221842157036 25  90.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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81 راسب 0سبع68عشرصفرتسع63زهراء عبد الرزاق جاسم محمد221842157037 26  0.00

95 ناجح 938691648592606زهراء عبد الناصر فرج طاهر221842157038 27  86.57

93 ناجح 9098931008894656زهراء عدنان هاشم نفاوه221842157039 28  93.71

95 ناجح 787784506783534زهراء علء طعمة فرهود221842157040 29  76.29

97 راسب 840غغ929893زهراء علي صباح سعد221842157041 30  0.00

97 ناجح 858979918792620زهراء فائق محمد باقر شريف221842157042 31  88.57

غ راسب 0غغغغغغزهراء كاظم نعيم خلف221842157043 32  0.00

85 راسب 0غ50غغ8094زينب حيدر جابر جعيول221842157044 33  0.00

99 ناجح 898290867970595زينب خالد حواس جلب221842157045 34  85.00

غ راسب 0غغغغغغزينب عبد جبح كاطع221842157046 35  0.00

89 ناجح 769373856970555زينب غالب شامي فعيل221842157047 36  79.29

76 ناجح 598072506950456زينب فارس فالح سليمان221842157048 37  65.14

99 ناجح 928890878694636زينب كريم حشف مالح221842157049 38  90.86

غ راسب 0غ55غغ98غزينب نواف خصاف عباس221842157051 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغسارة ماجد عبد اللطيف حاتم221842157053 40  0.00

86 راسب 0غ53غ67غ69سجى كاظم عبد الواحد شنابه221842157055 41  0.00

91 ناجح 757880987588585سحر وارد محمد هاشم221842157056 42  83.57

100 ناجح 939686888173617شيماء موسى كاظم خلف221842157057 43  88.14

99 ناجح 817296908990617صابرين خضر رمضان سالم221842157058 44  88.14

99 راسب 0غ9586885191طف صادق سكر نعمه221842157059 45  0.00

99 ناجح 919687909390646طيبة علوي داوود ثوين221842157060 46  92.29

95 ناجح 909095889694648طيبة فاضل حنون كريم221842157061 47  92.57

95 ناجح 646450606250445طيبة مظفر عبد ا كاظم221842157062 48  63.57

98 ناجح 919886929793655عذراء خضر صياح مسير221842157064 49  93.57

92 راسب 5565573925500غدير محمد عمران صلل221842157066 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

اعدادية الوركاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

157رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 7990908410090632فاتن كاظم مشيط سهر221842157067 51  90.29

95 ناجح 828084766777561فاطمة الزهراء غالب عيسى نادر221842157068 52  80.14

88 ناجح 848372707970546فاطمة جواد عبد علي بشير221842157069 53  78.00

87 راسب 5824505050390فاطمة عذاب صبار رمضان221842157071 54  0.00

88 راسب 63590صفر747760فاطمة عماد محسن علي221842157072 55  0.00

94 راسب 0غ50غ666468فرقان عبد الرحمن كاظم عبيد221842157073 56  0.00

97 ناجح 867578798979583فواطم يوسف خلف علي221842157074 57  83.29

97 راسب 6099910صفر8774فاطمه ياسر حسين فيصل221842157075 58  0.00

90 راسب 7382653651500مريم عويد صبر خنيفر221842157078 59  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنار يوسف فالح عجيل221842157079 60  0.00

96 راسب 80630غ238574ميلد جبار محمد كاطع221842157080 61  0.00

87 ناجح 757677787281546ميلد حسين محمد نصير221842157081 62  78.00

95 راسب 530غ77547750نور الهدى بشير احمد خلف221842157084 63  0.00

88 ناجح 628267508084513نور الهدى حسين علي محمد221842157086 64  73.29

98 ناجح 898898968391643نور الهدى صمد جاسم عيسى221842157088 65  91.86

98 ناجح 838685738775587نور الهدى كاظم وادي عبد الحسن221842157089 66  83.86

93 ناجح 788167687560522نور عبد السادة علي محمد221842157090 67  74.57

90 راسب 0غ56غ697473هدى كريم خلف شناوه221842157091 68  0.00

89 ناجح 778481765260519هدى محمد ابراهيم ماو221842157093 69  74.14

98 ناجح 807479526168512وجدان سليم يوسف شبل221842157094 70  73.14

94 ناجح 766576506690517ياسمين يحيى محيسن جلب221842157096 71  73.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

71 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

29 42 % 59.15

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 0.00

1 

0 

5  1245 7 18 0 

3 10 41 6 16 0 

 60.00 83.33 91.11 85.71 88.89 0.00
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