
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

ثانوية أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 0غغغغغ56آيات رحيم محسن جسام221842391001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغأيات عبد العالي شنان عزيز221842391002 2  0.00

92 راسب 0غ54غ69غ64اسراء قاسم حسن رحيل221842391004 3  0.00

84 راسب 6660633650720الطاف علي كاظم هويدي221842391005 4  0.00

99 ناجح 969890839597658ايمان علي زنيج شاهر221842391007 5  94.00

غ راسب 0غغغغغغبراء جابر طاهر عويد221842391008 6  0.00

95 راسب 5450275027560بنين رحمن إفليح حسن221842391009 7  0.00

96 ناجح 797083778485574بنين محمد كاظم عبيد221842391010 8  82.00

99 ناجح 9610095938893664تبارك مجيد كامل فاضل221842391011 9  94.86

غ راسب 970غ93غ8694تقى محسن ناصح مشاي221842391013 10  0.00

91 راسب 7155803750610حنين حافظ جباره وادي221842391014 11  0.00

97 راسب 0غغغغغ50حوراء جاسم ثجيل شمخي221842391015 12  0.00

97 ناجح 858174696292560حوراء قاسم عبد بري221842391016 13  80.00

86 راسب 0غغغغغ56حوراء مهند راجي شجاي221842391017 14  0.00

94 ناجح 655056555064434دعاء رائد شهيد داخل221842391018 15  62.00

غ راسب 0غغغغغغدعاء محمد بدن عكاب221842391019 16  0.00

93 راسب 0غغغ54غ64رسل عبد جديد بجاي221842391020 17  0.00

88 راسب 5152590غغغرسل نعيم ريسان عكيلي221842391021 18  0.00

100 راسب 53830غ899680رند صباح حسج سنام221842391022 19  0.00

89 راسب 670غغ51غ64ريام طالب حميد داغر221842391023 20  0.00

87 راسب 34500صفرعشر5022زهراء صادق حمد ا غضيب221842391024 21  0.00

غ راسب 68850غغ9097زهراء صادق عبد شاهين221842391025 22  0.00

67 راسب 0%213119%503114زهراء صادق عيدان عبد الساده221842391026 23  0.00

غ راسب 50580غ73غ65زهراء علء عبد الحسين ورش221842391027 24  0.00

87 راسب 0غ82827071غزهراء علي شجر نعيمه221842391028 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

ثانوية أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغزهراء عماد خلف علك221842391030 26  0.00

94 راسب 7265634169590زهراء عواد عداي عوج221842391031 27  0.00

91 راسب 670غغغ6550زهراء محمد منصور شخير221842391032 28  0.00

100 ناجح 9110098919989668زينب اسعد كاظم ويس221842391033 29  95.43

94 راسب 820غغغ87غزينب عبد المير محمد ذياب221842391034 30  0.00

100 راسب 5973414057510زينب علء عبد الحسين ورش221842391035 31  0.00

85 راسب 0غغغغغ69زينب علي مهدي جبر221842391036 32  0.00

90 ناجح 725876686569498زينب كاظم نعيمه شغناب221842391037 33  71.14

100 ناجح 888090769092616زينب نعيم وثيج جالوغ221842391038 34  88.00

95 راسب 0غ50غغ5066ساره مزهر ضيدان زويد221842391040 35  0.00

84 راسب 2623500%503517سجى موفق سمير عبد العالي221842391041 36  0.00

96 راسب 74710غ817077شكران علي ضيدان كحط221842391043 37  0.00

93 راسب 650غ50565056صبا كاطع شلوك اطبير221842391044 38  0.00

92 راسب 0غ54غ688041ضحى ضيدان عبود ضاحي221842391045 39  0.00

98 ناجح 715052506767455عل عبد العالي صعيصع محيسن221842391046 40  65.00

98 ناجح 957781626977559عهود حسين كريم موسى221842391047 41  79.86

98 ناجح 9197919490100661غفران نعيم عبيد حنون221842391048 42  94.43

غ راسب 0غغغغغغفاطمة شافي نايف دهيرب221842391049 43  0.00

96 ناجح 717165506856477فاطمه قاسم وحيد جابر221842391050 44  68.14

99 ناجح 931009710099100688فاطمه لطيف كاظم علي221842391051 45  98.29

85 راسب 500غغ562754فاطمه وائل حسين عكاب221842391052 46  0.00

98 ناجح 849585748085601نبع احمد صبيح حسن221842391055 47  85.86

100 ناجح 9910099929989678ندى محسن حسين علي221842391056 48  96.86

82 راسب 510صفر69685736نرجس موسى محمد محيبس221842391057 49  0.00

92 ناجح 888390899198631نور الهدى حميد صالح عبد الحسين221842391058 50  90.14

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

ثانوية أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 0غغغغغ50نور الهدى قاسم موات خلف221842391059 51  0.00

99 راسب 1000غ89978793نور الهدى كاظم عكاب خضير221842391060 52  0.00

95 راسب 0غغغغ50غنور الهدى محمد كامل ثجيل221842391061 53  0.00

84 ناجح 706150516675457نور الهدى واثق باسم عبيد221842391062 54  65.29

95 راسب 0غ7372506752نور مهدي عبد مطر221842391063 55  0.00

64 راسب 0غغغغغغهاله علي هاشم عبد221842391064 56  0.00

93 راسب 5450345750550هبه حسن صعيصع محيسن221842391065 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

40 17 % 29.82

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

5 

5 

7  1421 16 7 0 

3 7 13 11 6 0 

 42.86 50.00 61.90 68.75 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


