
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 النيل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 969798929497671منتهى مسير ياسين طاهر221742169053 1  95.86

77 راسب 0غ50غغ6558اسماء فاضل كريم بكال221842169002 2  0.00

92 ناجح 675066506769461اسماء لطيف جحيل مخيلف221842169003 3  65.86

91 ناجح 899495768281608اسيا والي جعفر شندول221842169004 4  86.86

92 ناجح 799591838885613افراح عباس فاضل جاسم221842169005 5  87.57

95 راسب 0غغغ72غ75امل ستار محسن سعيد221842169006 6  0.00

78 راسب 55550غغ8481امل طه شاكر ثجيل221842169007 7  0.00

85 راسب 5150615050410انتظار كاظم كشيش راضي221842169008 8  0.00

97 راسب 52520غ906750ايات فارس ثجيل عبد221842169009 9  0.00

94 راسب 0غصفر74927457ايات كريم شلل شعلن221842169010 10  0.00

92 ناجح 698884637269537بتول كاظم دفار دخل221842169011 11  76.71

83 راسب 0غ57غ756286بنين رعد راهي مسير221842169012 12  0.00

90 ناجح 766591577264515بنين فاضل حلو هليل221842169013 13  73.57

93 راسب 50750غ85غغحنان غانم عبد الكريم سلمان221842169014 14  0.00

75 راسب 0غغغغ6451حنين قاسم مصايح سعيد221842169015 15  0.00

93 ناجح 819186799795622حوراء رياض قاسم فنفون221842169016 16  88.86

80 راسب 0غ50غ50غ62خديجه صبري موسى شراد221842169017 17  0.00

87 راسب 6270642855510دعاء حسين ناصر علي221842169018 18  0.00

96 راسب 0غ62غ8483غدعاء نجم جابر عبد221842169019 19  0.00

70 ناجح 656065506159430دلل سالم فليح حسين221842169020 20  61.43

92 راسب 740غغ859576رياحين جبار محمد كايم221842169022 21  0.00

غ راسب 96100979193820زهراء سالم وحيد تايه221842169023 22  0.00

92 راسب 7078653754520زهره حمود ريسان منصور221842169026 23  0.00

83 راسب 0غغ35384139زينب علي غضيب عبد221842169027 24  0.00

91 راسب 76890غ759189زينه محمد قاسم شمخي221842169028 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 النيل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 0غغ50غغ67ساره ستار محسن سعيد221842169029 26  0.00

78 راسب 5750672150400سراب حسين جدوع حسين221842169031 27  0.00

90 راسب 50540غ645881سراج والي جعفر شندول221842169032 28  0.00

88 ناجح 746077505571475ضحى فاضل حسن شعيبث221842169034 29  67.86

65 راسب 290%6250232412طيبه احمد عذاب فليح221842169036 30  0.00

69 راسب 0%18أربع50723721عل محمد كشاش حمود221842169037 31  0.00

98 ناجح 796686505053482غفران رحيمه فضاله كنيدح221842169038 32  68.86

73 راسب 500غغغ6254غفران كاظم بشير جاسم221842169039 33  0.00

50 راسب 40380%53255019فاطمه فاضل حلو هليل221842169042 34  0.00

94 ناجح 819084596064532فاطمه كاظم فليح حسين221842169043 35  76.00

83 راسب 6769892850540فاطمه كاظم كشيش راضي221842169044 36  0.00

95 ناجح 938584788674595ليلى عذاب بريه جبر221842169046 37  85.00

80 راسب 0غغغغغ52مريم صيوان حسن بردان221842169048 38  0.00

71 راسب 5061502350500مريم فاضل حلو هليل221842169049 39  0.00

66 ناجح 647086506575476مريم مهدي حسن عبد221842169050 40  68.00

96 ناجح 879594788390623منتهى ياسين طه عبد ا221842169052 41  89.00

89 ناجح 696652515257436نبا فرحان عبد سعيد221842169053 42  62.29

99 ناجح 931001008710099678نرجس كاظم دفار دخل221842169054 43  96.86

88 راسب 27500%50405011نرجس محمود عبد جبر221842169055 44  0.00

85 ناجح 717178556470494نور جواد عبد الكاظم مكي221842169056 45  70.57

84 ناجح 729686707570553نور حسين عبد حمادي221842169057 46  79.00

89 ناجح 747571617953502نورس هلل حمود روضان221842169058 47  71.71

94 ناجح 738799587995585هاجر مجيد صعيب خليف221842169059 48  83.57

99 راسب 590صفر73618840هدى طالب كيطان خليف221842169060 49  0.00

85 راسب 25270%17غخمس50وجدان طعيمه فضاله كنيدح221842169061 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 النيل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 500غغغ5060وديان مهيدي صالح سبود221842169062 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 20 % 39.22

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 50.00

2 
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 42.86 72.73 55.56 56.25 62.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


