
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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

67 راسب 0غ666156غ61ابتهال صالح غميس ناهي221852171001 1  0.00

93 ناجح 846390909084594احرار حسين ياسر حمزه221852171002 2  84.86

87 ناجح 735691685050475اكرام عباس كتاب سالم221852171005 3  67.86

69 راسب 53605070520غبراء شلكه عمير ضيدان221852171006 4  0.00

93 راسب 7558734156500بسعاد حمود هلل مفتول221852171007 5  0.00

87 ناجح 756779636371505بنين عبد الحسن فليح حسن221852171008 6  72.14

غ راسب 0غغغغغغحوراء سامي سلمان عباس221852171009 7  0.00

83 راسب 0غغ53557830ختام عبد درعي بطاح221852171010 8  0.00

74 راسب 0غغغغغغدنيا فاضل علي نصيف221852171012 9  0.00

64 راسب 0غ50غغ50غرقيه نصيف جاسم عبد الحسين221852171014 10  0.00

81 ناجح 638570956786547ريام داخل صيوان ناصر221852171015 11  78.14

84 ناجح 607559505450432زهراء ابراهيم جواد كاظم221852171016 12  61.71

89 ناجح 758589727878566زهراء راضي حريجه محمد221852171017 13  80.86

69 راسب 0غغغ58غغزهراء سالم حاجم علي221852171019 14  0.00

غ راسب 0غغغغ63غزهراء سامي سلمان عباس221852171020 15  0.00

92 راسب 61620غ828780زهراء شرشاب دشر حمود221852171021 16  0.00

92 ناجح 737084585275504زهراء فوزي حواس كريم221852171022 17  72.00

89 ناجح 687968506550469زهراء نبيل عربيد حسين221852171023 18  67.00

77 ناجح 705764506868454زينب حميد ضلل ضاحي221852171025 19  64.86

84 راسب 5057543138280زينب عيسى عبد ثويني221852171026 20  0.00

84 راسب 0غغغ73غ74زينب هشام خضير غالي221852171027 21  0.00

69 راسب 0غغغغ5158ساره علي حسين خليف221852171028 22  0.00

84 راسب 0غ56غغ5057سماح ابراهيم طبش ساجت221852171029 23  0.00

83 ناجح 736474785050472سميه سعد ياسين مانع221852171030 24  67.43

81 راسب 5266785353410صفاء امير طاهر عبد الحسين221852171031 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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

57 راسب 500غغغغغضحى جمال عبد الحسين كريدي221852171032 26  0.00

66 راسب 0غ5055غ5050ضحى نصيف جاسم عبد الحسين221852171033 27  0.00

77 راسب 0غغغ556456عذراء عباس لفته جاسم221852171034 28  0.00

غ راسب 0غغغغغ63عذراء نده عكله هداوي221852171035 29  0.00

75 راسب 0غغغ54غ54غدير علي شخير هويدي221852171036 30  0.00

85 راسب 0غغغغ5058فاطمه تركي راشد فارس221852171037 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه سلم رحم ثجيل221852171038 32  0.00

77 ناجح 595061615076434فاطمه عباس عبد محسن221852171039 33  62.00

78 ناجح 665066515058419فاطمه غني طاهر عبد الحسين221852171040 34  59.86

77 ناجح 565857527250422كفايه فيصل رحم ثاني221852171041 35  60.29

87 ناجح 516259505454417مروه حسن مكطوف عكله221852171042 36  59.57

68 ناجح 595061505757402نور الهدى فاضل عطيه عبيد221852171044 37  57.43

غ راسب 0غ62غغ6594نور جبار حنون جابر221852171045 38  0.00

71 ناجح 565066505050393نور علي ناصر طربوش221852171046 39  56.14

غ راسب 0غغغغغ54هدى عبد ناصر ضاحي221852171047 40  0.00

84 راسب 5756573750500هيفاء مطر مانع مشحوذ221852171048 41  0.00

المشاركون

41 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

25 16 % 39.02

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

5  315 9 7 0 

5 3 11 8 5 0 

 100.00 100.00 73.33 88.89 71.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


