
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 عشتار للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

158رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 50550غ536356رشا عكله عاشور جبر221742158022 1  0.00

90 راسب 0غ5093505050طيبة مؤيد عيسى اسمير221742158036 2  0.00

74 راسب 5463505035540هدى حيدر هندي نعمه221742158070 3  0.00

94 راسب 0غغغغغ66اسيل حيدر كريم كاظم221842158004 4  0.00

96 راسب 6064503134580افتخار عبد الحسن درويش عباس221842158005 5  0.00

89 راسب 660غغغ5974امال عبد ا دحيدح علي221842158006 6  0.00

غ راسب 0غ50غغ5265ايات هاشم حسين حثيل221842158007 7  0.00

100 ناجح 88100981009093669ايمان سعد ابراهيم ناصر221842158008 8  95.57

98 راسب 51570غ879480بتول قيس مزهر سليمان221842158010 9  0.00

97 راسب 600غغ79غ90براء موسى شمر كطان221842158011 10  0.00

99 ناجح 767467535266487تبارك احمد عبد ا سهيل221842158013 11  69.57

75 راسب 5068525039500تبارك حيدر طالب عوده221842158014 12  0.00

100 ناجح 817975767370554تقى ناصر جواد عذيب221842158015 13  79.14

94 ناجح 779089637850541حوراء عبد الكريم حليحل محسن221842158017 14  77.29

95 ناجح 819162747169543حوراء هادي نزال مجيد221842158018 15  77.57

88 راسب 50500غغ7675حوراء هداوي جبير ناصر221842158019 16  0.00

99 ناجح 919692908287637حوراء وحيد خليف علي221842158020 17  91.00

87 راسب 0غغ%16%625911دعاء فاضل كاظم عبد221842158021 18  0.00

88 راسب 0غغغغ5050دنيا قاسم عطية ثامر221842158022 19  0.00

91 راسب 6455554250620رشا محمد محسن عوفي221842158023 20  0.00

97 راسب 8183723870630رفيف جبار ابراهيم طاهر221842158024 21  0.00

98 ناجح 598266725061488زهراء أسحق يعقوب ناصر221842158025 22  69.71

97 راسب 0غ6689غ6763زهراء جاسم نعيم صالح221842158026 23  0.00

81 راسب 7164570غ6175زهراء جبار مونس صقر221842158027 24  0.00

91 راسب 0غ53غغ7780زهراء حيدر عباس سلمان221842158028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 راسب 0غغغغغ50زهراء رحمن فالح سعدون221842158029 26  0.00

94 ناجح 635651545053421زهراء علي عدنان عباس221842158030 27  60.14

88 راسب 600صفر77صفر8194زينب أثير محمد جويد221842158032 28  0.00

97 راسب 0غغغغ5560زينب حسين عثمان فالح221842158034 29  0.00

99 ناجح 9498991009897685زينب عباس حبيب مكطوف221842158035 30  97.86

94 راسب 530غغغ5069زينب عبد ا حميدي علوي221842158036 31  0.00

96 ناجح 637260506158460زينب علي عبد الحسين ناصر221842158037 32  65.71

93 ناجح 658389836779559زينب مكي محمد عايد221842158039 33  79.86

86 راسب 5273633850550غفران عبد الرضا حسن راضي221842158043 34  0.00

99 ناجح 848883555875542فاطمة عبد الحليم مرزوك علوان221842158044 35  77.43

99 راسب 82750غ98غ84فاطمة عماد خضير خلف221842158045 36  0.00

94 راسب 80780غغ8398فاطمه علي سلمان حنون221842158048 37  0.00

89 راسب 5671773950560فاطمه محمد مزهر حزام221842158049 38  0.00

99 ناجح 797890677178562فاطمه موسى ظلل دويح221842158050 39  80.29

98 ناجح 729171505861501كوثر سعيد حريز عناد221842158051 40  71.57

73 راسب 0غغغغ5055لبانه حمود شمخي علي221842158052 41  0.00

93 ناجح 849680838985610مروه علي فرحان خضير221842158053 42  87.14

87 ناجح 595858555050417مريم أجريس نكاد عوض221842158054 43  59.57

96 ناجح 756283585051475مريم حمود ثامر غافل221842158055 44  67.86

83 راسب 0غ53غغ65غمريم عثمان عبد عيسى221842158056 45  0.00

100 ناجح 848583657092579مريم محسن عجيمي ماضي221842158057 46  82.71

100 راسب 7285884155740منتهى حاشوش شدود مونس221842158058 47  0.00

91 راسب 6858543350630ميلد علي كاظم حسين221842158059 48  0.00

88 ناجح 637768685052466ناديه حسين جواد عبد الزهرة221842158060 49  66.57

99 راسب 92840غ9795غنبأ حيدر نجم عبد221842158061 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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96 راسب 500%5275253217نور حيدر جاسم عجيل221842158063 51  0.00

90 راسب 500غغ655068نور عادل طعيمة فيصل221842158064 52  0.00

94 ناجح 757166505053459هدى جمعة حنون حسين221842158065 53  65.57

86 راسب 500غغغ76غوصال رحيم عودة علوان221842158066 54  0.00

93 راسب 6750643050500وضحة شهيب حمدان راضي221842158067 55  0.00

المشاركون

55 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

35 20 % 36.36

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

3 

3 

3  1227 14 5 0 

3 9 17 10 5 0 

 100.00 75.00 62.96 71.43 100.00 0.00
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