
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 السوق للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 ناجح 605957675250433نمارق مشتاق حسين علي221752209058 1  61.86

96 راسب 520غغ66غ66أماني عبدالناصر فيصل يونس221852209001 2  0.00

91 راسب 5522605051500اديان سعيد صخيل سفيح221852209002 3  0.00

91 راسب 0غ50غ55غغالء احمد هادي عباس221852209005 4  0.00

69 راسب 500غغ50غ50امنه جميل مكطوف صبر221852209006 5  0.00

77 راسب 5527545069710امنه حسين محسن حسن221852209007 6  0.00

74 راسب 5927522737500امنيه كاظم صالح حسن221852209008 7  0.00

82 راسب 0غغغغغ50ايقان محسن راهي شاتي221852209011 8  0.00

78 راسب 0غغغ505052تيسير علي كاظم عبدا221852209014 9  0.00

78 راسب 5027685050500جيهان محمد طاهر حويس221852209015 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغدعاء ياسر بدر عزيز221852209016 11  0.00

78 راسب 5827505039270رتاج حسين عبد عبدالنبي221852209017 12  0.00

98 ناجح 708297997293611رفل رياض فاضل عوده221852209018 13  87.29

88 راسب 0غغغغ55غريام محسن جواد صبر221852209019 14  0.00

82 راسب 0غغصفر50صفر50زهراء ابراهيم عمران مكي221852209020 15  0.00

83 راسب 500صفر5040%5018زهراء اياد فليح شوندي221852209021 16  0.00

89 ناجح 635968618858486زهراء جاسم محمد عوده221852209022 17  69.43

78 ناجح 575068505850411زهراء حيدر جواد موسى221852209024 18  58.71

92 ناجح 625874505060446زهراء رائد خضر مظلوم221852209025 19  63.71

80 راسب 0%502559294019زهراء رياض جلل ثجيل221852209026 20  0.00

96 ناجح 808794998384623زينب علي حسين عماره221852209027 21  89.00

79 راسب 0غ50غغغ50زينب علي داخل عبد221852209028 22  0.00

91 راسب 5220505054500ساره حسن هادي عبد221852209031 23  0.00

68 ناجح 505050505350371سالي طالب عطيوي عبدالحسن221852209032 24  53.00

78 راسب 5233613251330سرى جبار غضبان راضي221852209035 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 السوق للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 راسب 0غغغ56غ50ضحى طارق محمد عبدا221852209036 26  0.00

85 ناجح 666981726661500ضحى كريم عبد خضير221852209037 27  71.43

91 ناجح 685678825750482طيبه حسين كاظم هواش221852209038 28  68.86

88 راسب 0غغ74259020طيبه علي حمود عبدالحسين221852209039 29  0.00

86 ناجح 605081595554445عاتكه جعفر موسى داود221852209040 30  63.57

66 راسب 0غغغ52غغعلياء حسين عبد علوي221852209041 31  0.00

70 راسب 0غغغ54غ50غصون محمود راضي شهاب221852209042 32  0.00

85 راسب 0غغغ63غ57فاتن سامي رحيم احمد221852209043 33  0.00

69 راسب 0%503437325015فاطمه عبداللطيف محمد صالح221852209044 34  0.00

77 راسب 0غغغغ%5017فاطمه محمد جاسم محمد221852209045 35  0.00

81 ناجح 656994735554491مآسي وحيد مزهر فرعون221852209046 36  70.14

88 راسب 5623535050500مراحب صالح دحام سرحان221852209047 37  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمروه احمد صالح جواد221852209048 38  0.00

86 ناجح 505261505050399مروه اياد عويز حسن221852209049 39  57.00

80 راسب 500غغ505062مروه شريف طالب عبود221852209050 40  0.00

85 راسب 0غغ6732%5217منى شلواح عجيل ثعيول221852209054 41  0.00

83 راسب 0غغغ53غ55نبأ خالد خضير عيفان221852209055 42  0.00

87 راسب 5031594052500نبأ فاضل مهدي صالح221852209056 43  0.00

65 راسب 653650500%5412نرجس عبدالمنعم كاظم حسين221852209057 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور سعد جاسم محمد221852209058 45  0.00

79 راسب 500غ52506423نورالهدى جواد كاظم عبدا221852209061 46  0.00

86 راسب 0غ5556غ6350نورالهدى رياض كاظم صكر221852209062 47  0.00

82 راسب 0غغ6450غ52هاجر محمد خيون عبد221852209063 48  0.00

84 ناجح 506154506754420هدى صلح هادي منصور221852209064 49  60.00

73 راسب 503128270%5316هدى عباس غانم عباس221852209065 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

37 13 % 26.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

6 

6 

19  823 19 14 0 

1 7 11 14 9 0 

 5.26 87.50 47.83 73.68 64.29 0.00
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