
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

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

71 ناجح 725053505061407زهراء جبار فزع منشد221752190035 1  58.14

61 راسب 500غغغ65غاثمار جعفر عطيه كاطع221852190002 2  0.00

98 ناجح 655061506150435اديان خليل علوان عويش221852190003 3  62.14

75 راسب 5455503638590اديان عبد المير مرهج خزعل221852190004 4  0.00

87 ناجح 715874855857490اروى وارد سعود عبد العزيز221852190006 5  70.00

84 راسب 7174695050400اسراء دحيدح عباس جابر221852190007 6  0.00

72 راسب 0غ50غغ5250اصالة محمد عطية خلف221852190009 7  0.00

83 راسب 5862543840500ايات احمد راضي شليج221852190011 8  0.00

87 راسب 680غغغ7979ايات اياد مهدي عجمي221852190012 9  0.00

78 ناجح 685572505153427ايمان حميد خليف عاكول221852190013 10  61.00

97 ناجح 838059546667506ايمان ستار بجاي كاظم221852190014 11  72.29

90 ناجح 765656506764459بشائر جميل عبد باجي221852190015 12  65.57

89 راسب 6326615051560بلسم عباس عبد الحسن جري221852190016 13  0.00

67 راسب 50570غغ6667بنين احمد نعيم ياسر221852190017 14  0.00

81 ناجح 617265505058437بنين مهند علي حسين221852190019 15  62.43

95 ناجح 716884615780516بيادر عزران نعيثل فليح221852190020 16  73.71

78 راسب 59600غغ6667بيداء حسن حنان جابر221852190021 17  0.00

95 ناجح 505351556750421تغريد كريم جميل عبد الكريم221852190022 18  60.14

88 راسب 500%6664685913حنين حيدر طعيمه ياسين221852190023 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء اسعد شندل سلطان221852190024 20  0.00

70 راسب 0غغغغغ50حوراء عقيل عطيه حسن221852190026 21  0.00

83 راسب 5850605036500حوراء محمد وارد عيدان221852190027 22  0.00

82 راسب 54690غ726170حوراء مهدي شريف مزيعل221852190028 23  0.00

68 راسب 5123583550510حوراء ناجي داخل انعيمه221852190029 24  0.00

67 راسب 0غغغغغ50دعاء ماجد عجه مهدي221852190031 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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82 ناجح 556953505965433رقيه رمضان مناحي عليوي221852190033 26  61.86

82 راسب 6132505551500ريام عبد العباس تركي علوان221852190035 27  0.00

65 ناجح 626970565261435ريهام مظلوم جبار سلمان221852190036 28  62.14

95 راسب 0غ6777715677زهراء ريسان حيال اخيرس221852190038 29  0.00

87 ناجح 635084615058453زهراء زغير كاظم جبر221852190039 30  64.71

83 راسب 5628505050510زهراء صادق مزيعل جابر221852190040 31  0.00

75 راسب 290%5039412716زهراء صباح عزيز حمزه221852190041 32  0.00

95 راسب 0غغغغ5576زهراء عادل جبر محيسن221852190042 33  0.00

72 راسب 50650غ587150زهراء عبد الوهاب نجم عبد221852190043 34  0.00

89 ناجح 748050505056449زهراء علي نزيل سعدون221852190045 35  64.14

77 ناجح 555955505350399زهراء كرار عباس عبد221852190046 36  57.00

85 ناجح 737962505250451زهراء محمد حاتم كاظم221852190047 37  64.43

73 راسب 2622240%503311زهراء محمد خضير سلطان221852190048 38  0.00

58 ناجح 625050505052372زهراء وناس غريب علوي221852190049 39  53.14

97 راسب 590غغغ94غزينب جابر عبد دخيل221852190051 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينه علي كامل علي221852190057 41  0.00

53 راسب 212334350%5319ساره محمد كاظم صبر221852190059 42  0.00

84 راسب 0غغ73505357سجى ستار جبار عبد221852190060 43  0.00

55 راسب 0غغغغ6231سراب ستار دنيف ميس221852190062 44  0.00

86 راسب 66530غ667460شكران جواد كاظم طعمه221852190065 45  0.00

89 ناجح 677653505750442شمس حسين علي محمد221852190066 46  63.14

95 ناجح 828794768283599ضحى اياد كاظم كريم221852190067 47  85.57

82 ناجح 676768505059443ضحى جبار نعيم منصور221852190068 48  63.29

88 راسب 5654545040550طيبه شهيد حسين شمخي221852190069 49  0.00

61 راسب 500غغ50غ55عذراء قاسم نعيمه طوفان221852190070 50  0.00
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95 راسب 0غصفر68676558عل نعيم جبر نزال221852190071 51  0.00

78 راسب 5256272532270غدير رزاق عاتي شناوه221852190072 52  0.00

83 راسب 0غ6850503950غدير عبد المير حسن خضر221852190073 53  0.00

93 راسب 50750صفر829473غدير ناظم محسن منخي221852190074 54  0.00

85 ناجح 745165606363461غسق حبيب ساجت عكله221852190075 55  65.86

96 ناجح 828082916391585غفران عطيوي عبد العالي زغير221852190076 56  83.57

83 راسب 0غ50غ50غ61غفران فتاح علي نعيثل221852190077 57  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه صباح جحيل علي221852190078 58  0.00

85 راسب 0غغغغ7166فاطمه قاسم محمد عداي221852190079 59  0.00

88 ناجح 817172887484558فرقان طارق موحان لفته221852190080 60  79.71

85 راسب 5351563950500فضاء فاضل كامل زاجي221852190081 61  0.00

60 راسب 0غغ5051غ55كوثر رضا حسن حسين221852190082 62  0.00

87 راسب 7038605152700مادلين قاسم حسين كندوح221852190083 63  0.00

غ راسب 0غغغغ72غمريم حيدر عبد الستار ناصر221852190084 64  0.00

80 راسب 0غغغغ6150مريم طعمه عبد علي221852190085 65  0.00

58 راسب 0غغغغ5061منار قحطان هاشم حسين221852190086 66  0.00

83 ناجح 635753885150445نور الزهراء رحمن شيال علي221852190089 67  63.57

96 راسب 0غغغ82غ82نور الهدى رياض عبد الهادي فرهود221852190090 68  0.00

72 راسب 240غغ602127نور ناصر حسين جبار221852190091 69  0.00

64 ناجح 688159506163446هبه حيدر كامل عبد221852190092 70  63.71

88 راسب 240%6155542013هبه عدي عبد الحسين علي221852190093 71  0.00

78 راسب 0غ7372655450هبه فلح جريد زغير221852190094 72  0.00

87 ناجح 765554505050422هدى عبد ا حسين جليد221852190095 73  60.29

73 راسب 5539626251570هنادي فاضل خضير مخيلف221852190097 74  0.00

61 راسب 0غغغغ50غوفاء عويد كريم عليوي221852190098 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

75 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

50 25 % 33.33

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

13  1841 26 11 0 

2 13 30 15 4 0 

 15.38 72.22 73.17 57.69 36.36 0.00
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