
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

الخارجيات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 6325715150550اسراء حازم عبد عليوي221842401001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسراء علي جبير سريح221842401002 2  0.00

100 ناجح 959993919499671اسماء سعد عبد الرضا محمد221842401003 3  95.86

62 راسب 7135345050580اشجان كاظم بواك خضير221842401004 4  0.00

95 ناجح 706764505668470افياء ناصر شقي عاجل221842401005 5  67.14

88 ناجح 638073615963487الء كامل رزاق كنعان221842401006 6  69.57

91 راسب 500غ61606150الهام رزاق كاظم محمد علي221842401007 7  0.00

92 راسب 7241526487790اماني رمضان عبيد فرحان221842401008 8  0.00

94 ناجح 695163675075469ايناس محمد تايه علي221842401010 9  67.00

98 راسب 0غغغصفر94صفربراء احمد حميد جبار221842401011 10  0.00

68 راسب 5750235124500براء راضي مكطوف طاهر221842401012 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغجنه مجيد كامل طاهر221842401013 12  0.00

71 راسب 0غغ53غ7555حنان عبد الحسن عباس عذافه221842401014 13  0.00

97 ناجح 839581717980586حنين ماجد عوده جياد221842401015 14  83.71

95 ناجح 688769705063502حوراء سامي زغير خريبط221842401016 15  71.71

87 ناجح 725067565068450دعاء ناصر سلطان غويلي221842401017 16  64.29

80 ناجح 537952505250416ديمه حامد علي غيلن221842401018 17  59.43

92 ناجح 858174796274547رحاب حسن حمدان جبر221842401019 18  78.14

50 راسب 0غغغ60غغرشا ناصر حسين مهدي221842401020 19  0.00

غ راسب 0غغغغغ50رواء عبد الحسن طارش دخيل221842401021 20  0.00

96 ناجح 699578526180531ريام منعم صبار محمد221842401022 21  75.86

71 راسب 5957614050520زمن عبد عباس فرحان221842401023 22  0.00

80 ناجح 666850555066435زهراء شعلن طراد حريز221842401024 23  62.14

75 راسب 0غ50غ576554زهراء طالب ناصر خضير221842401025 24  0.00

88 راسب 0غ50غ705255زهراء كاظم هاشم جاسم221842401026 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

الخارجيات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 راسب 0غغغ755877زهراء محمد شمخي جبر221842401027 26  0.00

99 ناجح 968392978885640زينب حامد علي كاطع221842401028 27  91.43

78 ناجح 668870775570504زينب سالم خضير محمد221842401029 28  72.00

91 ناجح 877870727070538ساره عدنان شيال موات221842401030 29  76.86

99 ناجح 9299100869295663ساره فليح حسن راهي221842401031 30  94.71

66 ناجح 506750505051384سرور حبيب ثجيل سفاح221842401032 31  54.86

98 ناجح 705579635554474سرور رياض عباس زبالة221842401033 32  67.71

94 ناجح 939387505863538شمس صالح عبد علي فياض221842401034 33  76.86

93 ناجح 848882767650549شهد احمد اسماعيل اسحاق221842401035 34  78.43

100 ناجح 786866636468507شيماء حميد حمدان طاهر221842401036 35  72.43

100 ناجح 879397839188639ضحى علي نعيم كريم221842401037 36  91.29

90 راسب 5459504150510عبير جعفر محسن كاظم221842401038 37  0.00

85 ناجح 635258506173442عبير ستار جبير احيمر221842401039 38  63.14

90 ناجح 817275667177532عبير غياض علي شلل221842401040 39  76.00

90 ناجح 555355555350411عواطف ريحان عبدا عزيز221842401041 40  58.71

90 راسب 5428526141550غفران مطر سباهي عبد221842401042 41  0.00

95 ناجح 627959506671482فاطمة عدنان بستان محسن221842401043 42  68.86

81 راسب 6650593950630مروه علي عبد الحسين علي221842401044 43  0.00

100 راسب 50540غ50غ76ندى ياسر حسن خلف221842401045 44  0.00

98 راسب 0غغ59غ7562نرجس زكريا عبد علي221842401046 45  0.00

82 راسب 5955606842640نسرين عبد المنعم ناجي مخور221842401047 46  0.00

79 راسب 6325575050530نهله بهي يوسف دهش221842401048 47  0.00

91 راسب 7869505027400نور الهدى هادي عدنان عبد221842401049 48  0.00

90 ناجح 505257505050399نور خالد عجيل محمد221842401050 49  57.00

100 ناجح 675767655569480نور صاحب جاسم حمادي221842401051 50  68.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

الخارجيات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 راسب 5232505324400نور لفته كشيش جبار221842401052 51  0.00

94 ناجح 665154505055420هدير حسن احمد حمدان221842401055 52  60.00

100 راسب 6252675035500هناء جبار صلل حسن221842401056 53  0.00

98 راسب 0غغغغ67غهند عبد الحميد عبد ا محمد221842401057 54  0.00

93 ناجح 607154526261453ود محسن مزهر كحامي221842401058 55  64.71

100 راسب 0غغ52غ69غوداد حمد ابو شخيره محمد221842401059 56  0.00

95 راسب 5425565550350وفاء حميد كاطع جوده221842401060 57  0.00

97 راسب 0غغغغ5976وفاء عواد جاسم سعد221842401061 58  0.00

المشاركون

58 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

29 29 % 50.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 80.00

5 

4 

11  1430 21 31 0 

4 11 27 15 28 0 

 36.36 78.57 90.00 71.43 90.32 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


