
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الخنساء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 5150695050340زهراء داود سالم زوير221752103035 1  0.00

89 راسب 6350643253500نور عبد السلم عبد الجادر عبد العزيز221752103070 2  0.00

83 راسب 5742755061500أفراح عبيد مرهم هليل221852103001 3  0.00

66 راسب 0غغغ54غ57اديان صالح مهدي خلف221852103002 4  0.00

66 راسب 0غغغ64غ54اديان صلح حسن فرج221852103003 5  0.00

86 راسب 0غ6436797472اريج فاضل مزهر مكطوف221852103004 6  0.00

77 ناجح 535063605454411استبرق حسن عسكر شناوه221852103005 7  58.71

83 راسب 0غغغ685874اسراء صباح خضر عويد221852103006 8  0.00

70 ناجح 675763685068443اسراء كاظم طاهر حسن221852103007 9  63.29

72 ناجح 575050505050379افكار حيدر علي ثجيل221852103008 10  54.14

غ راسب 0غ768985غ85امل هادي مزعل غلب221852103009 11  0.00

88 راسب 0غ51غ74غ83انسام حسن عبد النبي خليف221852103010 12  0.00

77 راسب 6036923655500ايات حيدر محمد سبتي221852103011 13  0.00

84 راسب 0غغغ56غ57ايلف فاضل جاسب ناشور221852103012 14  0.00

73 راسب 31240%5014%5017ايمان هادي مزعل غلب221852103013 15  0.00

70 ناجح 639566575956466بدور باسم حميد خليف221852103014 16  66.57

86 راسب 500غغ65غ64بدور حميد عامر شيال221852103015 17  0.00

88 راسب 5031626964500تبارك فاضل كاظم حتروش221852103017 18  0.00

87 ناجح 725576776573505تقى قاسم ثامر طلب221852103019 19  72.14

79 راسب 0غغغ56غ53جمانه سعد غانم جخير221852103020 20  0.00

99 ناجح 776498538584560حنين جبار عبد موات221852103022 21  80.00

89 ناجح 747684667363525حوراء محمود جاسم حسين221852103023 22  75.00

72 راسب 0غغغ40غ55رانيه احمد ياسين تايه221852103024 23  0.00

85 راسب 6053513450520رحيق مهدي خضر عويد221852103025 24  0.00

86 ناجح 806488815261512رسل عبد الكريم جاسم محمد221852103026 25  73.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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ذي قار
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87 راسب 593550200%5816رنا حسين علي ناصر221852103027 26  0.00

92 راسب 6024663032500روان حيدر عبد الصاحب جعفر221852103028 27  0.00

89 راسب 5853784050610روان رياض كاظم مزعل221852103029 28  0.00

77 ناجح 616081615469463رياحين جواد كاظم فاخر221852103030 29  66.14

79 ناجح 7188100958291606ريهام خليل يسر جناح221852103031 30  86.57

83 ناجح 908192777570568زهراء حسين علي صالح221852103032 31  81.14

77 راسب 530غغ75غ63زهراء فرقد انعيس احمد221852103033 32  0.00

77 راسب 0غغغ53غ50زهراء قاسم كاطع جابر221852103034 33  0.00

68 راسب 5041705355520زهراء محمد سلطان عبود221852103035 34  0.00

72 راسب 5038603956330زهراء هاشم مجيد جاسم221852103036 35  0.00

80 راسب 500غغ562471زينب علي عبد القادر جبر221852103037 36  0.00

74 راسب 5827725150400زينب عماد كاظم بدن221852103038 37  0.00

69 راسب 0غغغ50غغساره سالم كميز ضهد221852103040 38  0.00

72 راسب 5550735036550سماح عباس فاضل جاسم221852103041 39  0.00

84 ناجح 91100909899100662عذراء كريم عوده عداي221852103043 40  94.57

73 راسب 580غ57غ5250غدير صالح مهدي خلف221852103046 41  0.00

77 راسب 0غغغغ5350غدير عباس فزيع محمد221852103047 42  0.00

73 راسب 0غغغغغ53فاطمه جبار مطرود عبيد221852103048 43  0.00

78 راسب 0غغ5458غ58مروه حسن هلل حسون221852103050 44  0.00

66 راسب 5921523237200مريم جواد فارس مونس221852103051 45  0.00

غ راسب 0غغغغغ59مريم حمزه حمد وداعه221852103052 46  0.00

73 راسب 570صفر58507250مريم عادل عبد الكاظم غافل221852103053 47  0.00

76 ناجح 586671586350442موده محمد عبود سلمان221852103054 48  63.14

92 راسب 50500غغ7258نبأ جلل عطيه ياسر221852103055 49  0.00

76 راسب 0غ836455غ67نبأ مصطفى حسن جحيل221852103056 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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92 راسب 0غ50غ58غ56نشوى رسول علوان حسين221852103057 51  0.00

85 راسب 7853802852600نور الهدى عريبي حميد صويل221852103058 52  0.00

91 راسب 5234593350280هديل كريم غثيث سرحان221852103059 53  0.00

86 راسب 834150500%5715وجدان احمد عبد الكاظم والي221852103060 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغود وليد عبد الرحمن عبد اللطيف221852103061 55  0.00

المشاركون

55 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

42 13 % 23.64

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

3 

3 

17  522 12 10 0 

3 4 11 7 4 0 

 17.65 80.00 50.00 58.33 40.00 0.00
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