
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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 راسب 750غ75869685اسيا فوزي وجفي جبار221842170005 1  0.00

93 راسب 56500غ675058افراح سمير وحيد بريس221842170007 2  0.00

97 راسب 56500غغ96غانتصار علوان عبد فليح221842170008 3  0.00

100 راسب 86850غ919290انفال اسعد دشر مزعل221842170009 4  0.00

96 راسب 6673803561500انفال صباح دنيف راهي221842170010 5  0.00

100 ناجح 939185958393640ايات حيدر طالب محمود221842170011 6  91.43

96 ناجح 879864757086576ايات علي عبد الحسين حمزه221842170012 7  82.29

81 راسب 0غغغغ6055ايناس جبار انعيس زغير221842170013 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغايه علي عزيز خلف221842170014 9  0.00

100 ناجح 718981797079569براء مقدام محمد عليوي221842170015 10  81.29

91 راسب 0غغ60505050بيداء عبد السادة سهل مكطوف221842170017 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغتبارك قاسم جخم عبد221842170018 12  0.00

غ راسب 0غغغغ5050حوراء جابر نجدي بشير221842170020 13  0.00

94 ناجح 829474917274581ختام راشد وشيل محميد221842170021 14  83.00

86 راسب 500غغغغ64خديجه طعمه خلطي بخيت221842170022 15  0.00

87 راسب 54640غ76غغدعاء علي بندر عبير221842170025 16  0.00

93 راسب 86860غ798073دعاء فضيل حسين عفدول221842170027 17  0.00

83 راسب 5067500غ5270دعاء فيصل نعيم غانم221842170028 18  0.00

95 ناجح 928793919889645دموع علي حسين داخل221842170029 19  92.14

غ راسب 0غغغغغغرحمه سلمان حسين جابر221842170030 20  0.00

80 راسب 0غغغغغ58رسل رحيم فاضل عبد221842170031 21  0.00

غ راسب 0غغغغ9088رسل عليوي فرج محيسن221842170032 22  0.00

80 راسب 0غ59غ60غ69زهراء حسين وحيد سلمان221842170034 23  0.00

76 راسب 0غغغغغغزهراء طعيمه رحيم راشد221842170035 24  0.00

غ راسب 650غ5070غ79زينب رزاق حسن شاهر221842170041 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 صدى النجاح للبنات
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170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 50650غغ6979زينب عدنان نايف حمود221842170042 26  0.00

81 راسب 50500غغ5068زينب علي عبد النبي فجر221842170043 27  0.00

100 راسب 0غ96غغغ89زينب فليح حسن عوده221842170044 28  0.00

98 راسب 69690غ807983سحر محمود حكروص صخي221842170049 29  0.00

100 ناجح 606063777361494سهيله محمد جاسم عبد الحسين221842170050 30  70.57

91 راسب 0غغغ776367شفاء شريف مكطوف كاظم221842170051 31  0.00

94 راسب 570غ50غغ64شيماء ستار شويلي كريم221842170053 32  0.00

78 راسب 0غ60غغ5455طيبه عقيل ثامر عوده221842170057 33  0.00

91 راسب 0غ5458غ5657طيبه غازي ريسان عبيد221842170058 34  0.00

غ راسب 0غغغغغ50طيبه موسى جابر علي221842170059 35  0.00

92 راسب 0غ50غغ5568عذراء ناصر دفتر رداد221842170060 36  0.00

91 راسب 0غغغ52غ50علياء راضي جوده عوده221842170061 37  0.00

87 راسب 6250725037500غفران محمد جاسم خلف221842170062 38  0.00

93 راسب 74710غغ86غفاتن بشير خلف عباس221842170063 39  0.00

100 راسب 5450710غغ68فاطمه حسين مايع باتول221842170064 40  0.00

96 راسب 0غ50غ54غ52فاطمه عزيز عبد الرضا راتع221842170065 41  0.00

غ راسب 646974560غ50فاطمه علء جدوع علوي221842170066 42  0.00

66 راسب 0غ5654غ50غفاطمه علوي محمد سعيد221842170067 43  0.00

91 راسب 9386840غ7954فاطمه لفته حسين جدران221842170068 44  0.00

99 راسب 0غ8790غغ81فاطمه محمد حافظ خير ا221842170069 45  0.00

96 راسب 850غ80غغ82فاطمه مزاحم قاسم صالح221842170070 46  0.00

93 راسب 590غ69515650فرقان حيدر حسون فليح221842170072 47  0.00

97 ناجح 819586799988625مريم اياد كاظم محمد221842170074 48  89.29

97 راسب 78830غ919585مريم لفته طاهر منهي221842170075 49  0.00

92 ناجح 729090556376538ملك محمد طراد عدل221842170076 50  76.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
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اعدادية صدى النجاح للبنات
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 6668717470660منار احمد مجيد خضير221842170077 51  0.00

100 ناجح 8610092919281642منتهى لفته محسن سلوكي221842170078 52  91.71

99 ناجح 507167506158456ناديه عايد سالم رفه221842170079 53  65.14

92 راسب 560غغغ7466نبأ يوسف علوان معيدي221842170080 54  0.00

95 راسب 81830غ807177نجود ناطق عبد الحسن خلوي221842170081 55  0.00

99 راسب 84900غ789478نرجس قاسم محمد فدعم221842170082 56  0.00

94 راسب 70710غغ7785نمارق محمد ثجيل سمير221842170083 57  0.00

95 ناجح 597768565154460نور سعد شويل زايد221842170085 58  65.71

100 راسب 910غغ879094نور ياسر حسين كريدي221842170088 59  0.00

99 راسب 500غ80غغغنورا ثامر هلمه حمادي221842170089 60  0.00

غ راسب 0غ95959870100هدى ريسان حربي راضي221842170090 61  0.00

89 راسب 5562670غ8178هدى عامر خلطي هفات221842170091 62  0.00

99 ناجح 905467695771507هند عواد غالي شعير221842170092 63  72.43

99 ناجح 635752506054435وعود ناصر حسين كريدي221842170094 64  62.14

المشاركون

64 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

51 13 % 20.31

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

2 

2 

2  1010 5 7 0 

2 10 9 4 7 0 

 100.00 100.00 90.00 80.00 100.00 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


