
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 الفضائل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 500غغ52غغازهار مجيد حسب علي221852104001 1  0.00

88 راسب 5626582825330الء حسن عصري وحيلي221852104004 2  0.00

73 راسب 5457503323310الء ناظم عبد العباس خلف221852104005 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغايمان ابراهيم خليل جعفر221852104006 4  0.00

94 ناجح 526279535352445بسمه حسن داود شاوي221852104007 5  63.57

76 راسب 0غصفر64505036بشرى عبد الزهره شلكه يعقوب221852104008 6  0.00

86 ناجح 796492627561519بيداء منير وحيد داغر221852104009 7  74.14

60 راسب 0غغغ5050غجنان جادر علواش عبود221852104010 8  0.00

99 راسب 810غ74غ79غرقيه علي عبد الزهره مزيد221852104012 9  0.00

96 ناجح 645375505168457زهراء جمعه عبد الرحمن شلكه221852104013 10  65.29

92 ناجح 698996846973572زهراء عدي حسين خلف221852104014 11  81.71

76 راسب 6350555732500زهراء محمد حسين زفر221852104015 12  0.00

88 راسب 810صفر64867982زينب عبد المير شراد مرسول221852104016 13  0.00

76 راسب 6254584133520شفاء عبيد عبد علي جياد221852104017 14  0.00

81 راسب 0غغغ58غغشيرين بداي عبد الصاحب جبوري221852104018 15  0.00

88 راسب 770غ53غ69غصابرين كريم عبد الزهره مزيد221852104019 16  0.00

81 راسب 500غغ525558صبيحه مجاسر محتون دبن221852104020 17  0.00

90 ناجح 727578555468492عذراء عزيز داخل جحين221852104021 18  70.29

84 ناجح 656566665354453فاطمة سهر عبيد جناح221852104022 19  64.71

94 راسب 620غ70508357فاطمة هادي عجيل جبير221852104023 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمة يوسف شناوي فزع221852104024 21  0.00

97 ناجح 908391956661583محاسن مدلول عكله عبيد221852104025 22  83.29

78 راسب 670غ50627350مريم علي دخيل عباس221852104026 23  0.00

97 ناجح 776678847481557ميسم أسود مدلول عكلة221852104027 24  79.57

92 ناجح 726769646169494نبأ حميد غوشان مجيول221852104028 25  70.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

اعدادية الفضائل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

98 راسب 760غ879772غنرجس كريم عبد الزهره مزيد221852104029 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 9 % 34.62

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

5 

5 

2  712 14 2 0 

1 7 8 8 0 0 

 50.00 100.00 66.67 57.14 0.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


