
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 أور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 6066504038420أماني عيد عواد ضيدان221852154001 1  0.00

90 راسب 6050515042530أيات احمد حسين علي221852154002 2  0.00

80 راسب 6265735051410اطياف جاسم محمد زباله221852154003 3  0.00

73 راسب 0غ70غ64غ54امنه عبد الساده كيطان وافي221852154005 4  0.00

92 راسب 82550غ8771غايناس عبد العظيم ريسان ناصر221852154006 5  0.00

89 راسب 0%505551405318تهاني نشأت عبد الزهره عبد الجليل221852154010 6  0.00

98 ناجح 919898809489648جنائن علي عبد المحسن جبر221852154011 7  92.57

96 ناجح 868198938284620حوراء احمد حسين علي221852154013 8  88.57

90 ناجح 778581789281584حوراء عبد الحسن رداد ظاهر221852154014 9  83.43

95 راسب 64500غ90غ84حوراء كاظم مطر هواد221852154015 10  0.00

96 ناجح 929799848990647دعاء حيدر عبد الواحد جاسم221852154016 11  92.43

87 ناجح 555290755950468رؤى عباس عبد الشريف سعيد221852154017 12  66.86

96 ناجح 749792989090637زهراء شريف عبد الحسن مريهج221852154018 13  91.00

66 ناجح 615869505350407زهراء عباس صبار شمخي221852154019 14  58.14

85 راسب 6256765056340زهراء غني جابر عبيد221852154020 15  0.00

81 راسب 7279734057560زهراء مؤيد حمد سليمان221852154021 16  0.00

86 راسب 6583715962410زينب علي رجب خلف221852154023 17  0.00

80 راسب 0غ535056غ57زينب مثنى جبار حماس221852154024 18  0.00

غ راسب 61500غغ5150عنود عبد ا مذري حميدي221852154025 19  0.00

93 ناجح 80961001008168618فاطمه حمد جواد حسن221852154026 20  88.29

82 ناجح 596081555952448منار كريم حسن غيثان221852154027 21  64.00

61 راسب 0غ5175656650نبأ علي عبود مهاوش221852154029 22  0.00

97 ناجح 917195687357552نرجس عبد الجبار مهلهل عبد الحسن221852154030 23  78.86

76 راسب 0غغغغ95غنرجس ناظم عدوان سالم221852154031 24  0.00

81 راسب 4051547051300نور جبار محمد خفيف221852154032 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية أور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 ناجح 837583537578541نور عامر هاشم زعيل221852154033 26  77.29

68 راسب 500غغغغ53هدى جاسم محمد أحمد221852154034 27  0.00

98 ناجح 819295678896617وسق حاتم عنيد كاطع221852154037 28  88.14

74 راسب 0غغغ507556وسناء علي كاظم سلطان221852154038 29  0.00

71 ناجح 807453525565450يقين محسن حسين علي221852154039 30  64.29

المشاركون

30 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 13 % 43.33

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 80.00

5 

4 

4  715 7 7 0 

4 7 12 5 1 0 

 100.00 100.00 80.00 71.43 14.29 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


