
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 الزهراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 576858555150426أسماء علي عريف شجر221852164001 1  60.86

88 راسب 6331675050520أماني ساجت عجيمي عداي221852164002 2  0.00

90 ناجح 676683505854468آمنه حسين علوان ماهود221852164003 3  66.86

85 راسب 5156610غ5969آيات حسين هويرف مريح221852164004 4  0.00

93 راسب 815050670غ61آيه علي داود طعيمه221852164006 5  0.00

91 راسب 5028633838310افراح حسين عجيل طعيمه221852164007 6  0.00

93 ناجح 556053505057418افراح عبد الرسول سلمان داخل221852164008 7  59.71

87 راسب 0غغغغغ54الء ستار جابر عويد221852164009 8  0.00

94 راسب 88878172870غامنه رحمن يوسف عبد العكار221852164011 9  0.00

68 راسب 0غ56غغ5053انوار عبد الرحمن معيوف منصور221852164012 10  0.00

67 راسب 0غغ5050غغايات فضل جباره رويض221852164013 11  0.00

94 ناجح 507283737779528حنان حاتم خلطي ثجيل221852164015 12  75.43

81 ناجح 547278505052437حوراء جابر شراد جباره221852164016 13  62.43

95 ناجح 727593805658529حوراء رحمن يوسف عبد العكار221852164017 14  75.57

89 راسب 0غغغغغغرباب حسين هويرف مريح221852164020 15  0.00

83 راسب 0غ685651غغرسل علي حسين عنادي221852164021 16  0.00

85 راسب 5020803139300روان قاسم محمد مهدي221852164023 17  0.00

89 راسب 0غغغغغغزهراء احمد جابر داخل221852164024 18  0.00

83 راسب 0غ54666564غزهراء حميد علوي مهاوش221852164025 19  0.00

87 ناجح 585087635955459زهراء صباح عبد العالي صالح221852164026 20  65.57

91 راسب 62655450610غزينب جليل خليف محيسن221852164027 21  0.00

87 ناجح 695397817485546زينب علي عبد ا جابر221852164028 22  78.00

87 راسب 0غغغغغغزينب هويرف مريح سالم221852164029 23  0.00

86 ناجح 625063506863442سارة مهدي حميد مهاوش221852164030 24  63.14

84 ناجح 505061505155401سلوى نعيم صليبي جبار221852164031 25  57.29

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 الزهراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

93 راسب 0غغغغغغسماء حميد محيل رحيمه221852164032 26  0.00

76 ناجح 665376766660473شهد حميد ثامر عمير221852164033 27  67.57

97 ناجح 575051646970458شهد علي جابر محمد221852164034 28  65.43

99 ناجح 856289938087595شهلء هلل رسن مذكور221852164035 29  85.00

94 ناجح 685079675755470ضحى سالم خلف مرهج221852164036 30  67.14

94 ناجح 525274505551428عذراء علي شنيور عبد علي221852164038 31  61.14

غ راسب 0غغغ5076غغفران حسين علي داخل221852164039 32  0.00

90 راسب 60550صفر755988غفران عدنان طاهر عبيد221852164041 33  0.00

95 راسب 6574734059560فاتن جبار جدح محيسن221852164042 34  0.00

85 ناجح 576768677579498فاطمه سعيد يوسف حسين221852164043 35  71.14

96 ناجح 768586849275594فاطمه سمسم خزام شيحان221852164044 36  84.86

80 راسب 0غغ7950%6119فاطمه صباح فرج جابر221852164045 37  0.00

79 ناجح 525680597271469فاطمه فالح حسن حنون221852164047 38  67.00

95 راسب 5031655653650كوثر ستار جابر عبد ا221852164048 39  0.00

86 راسب 0غغغ555056مريم علي معيوف منصور221852164049 40  0.00

91 راسب 0غ5651645050منار حكيم حيمر صالح221852164050 41  0.00

89 راسب 0غغغغ50غمنار رحيم صابر ساجت221852164051 42  0.00

92 ناجح 716177505364468نادمين احمد جابر راضي221852164052 43  66.86

93 راسب 0غ50غ73غغنبأ علي حسين عليوي221852164053 44  0.00

97 ناجح 626885848288566نور حميد فيصل عكله221852164055 45  80.86

90 ناجح 625559515377447وجدان جعفر صليبي جبار221852164059 46  63.86

96 راسب 503236270%2917وفاء كاظم ردن مدهوش221852164060 47  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 :3
ذي قار

اعدادية الزهراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

26 21 % 44.68

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 83.33

6 

5 

10  713 9 12 0 

4 7 8 6 9 0 

 40.00 100.00 61.54 66.67 75.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


