
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 الحدباء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 575067506050416الء محمد ربح سعد221852162001 1  59.43

91 راسب 500غصفر687770تميم محمد حداوي سدخان221852162003 2  0.00

95 ناجح 8996991009095664حوراء مالك شبيب نعيثل221852162004 3  94.86

89 ناجح 685174636979493دعاء حسين عطيه حنون221852162005 4  70.43

90 راسب 0غ53غغ5388رشا غسان عدنان داخل221852162006 5  0.00

89 راسب 570غ6255غ62زهراء احسان هاشم زغير221852162007 6  0.00

92 راسب 850غ69789460زهراء احمد عبد العالي حسين221852162008 7  0.00

79 ناجح 737569507171488زهراء حبيب ريسان مكطوف221852162009 8  69.71

91 ناجح 808476695367520زينب صبري عوده شبيلي221852162011 9  74.29

83 ناجح 827263636152476زينب عواد حسن كاظم221852162013 10  68.00

85 راسب 0غغغ687650زينب محمد محسن جاسم221852162014 11  0.00

65 راسب 0غغغ505455سجى عدنان ضايف سفاح221852162015 12  0.00

89 ناجح 849898958187632طيبه نجاح ابراهيم مطشر221852162017 13  90.29

غ راسب 0غغغ92غغفاطمه سعد الدين عجيل كوتي221852162018 14  0.00

غ راسب 0غغغغ5856فاطمه عبد ا جبر عويد221852162020 15  0.00

86 راسب 720غغ725066مروه علي غافل محيبس221852162022 16  0.00

73 ناجح 745461785053443مريم جاسب دحام دنيف221852162023 17  63.29

94 ناجح 95989710082100666مريم حازم طالب حمد221852162024 18  95.14

92 ناجح 929198848293632مريم حسن زويد خلف221852162025 19  90.29

99 ناجح 819178808372584ميسلون علي حسين علي221852162026 20  83.43

90 ناجح 8210078506571536ندى جبر ناصر سلمان221852162027 21  76.57

95 ناجح 718484675391545نور حسين علي حسين221852162029 22  77.86

83 راسب 55650غ645777نور مازن جبار علي221852162030 23  0.00

85 ناجح 725489795854491هبه ا عبد الحسن تعبان ناصر221852162031 24  70.14

80 ناجح 818780665052496هدى حسن جابر عبود221852162032 25  70.86

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 الحدباء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

10 15 % 60.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

2 

2 

3  59 3 3 0 

3 5 8 3 3 0 

 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


