
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

64 معيد 5038583459500زمن عبد خيون طاهر221722106016 1  0.00

66 ناجح 505050615850385سارة قاسم عطيه ضيدان221722106024 2  55.00

84 معيد 52530صفر505050نورس حمادي عبد الحسين خيون221722106058 3  0.00

85 معيد 5053610صفر5053استبرق جبار محمد جابر221822106001 4  0.00

84 ناجح 757665687776521اسيل سمير حرز ناصر221822106002 5  74.43

75 معيد 7350500مم50اماني مشكور مخور عاصي221822106004 6  0.00

86 ناجح 625550595766435امل كاظم عبد الحسين ثجيل221822106005 7  62.14

77 معيد 635040630%6418ايمان عبد الرزاق حنون عاكول221822106006 8  0.00

71 معيد 5031257838500ايمان كريم عجيد عبيد221822106007 9  0.00

63 معيد 5225505440330ايناس فاضل داود صيهود221822106008 10  0.00

82 ناجح 778266726979527بتول صالح مهيدي جوير221822106009 11  75.29

81 معيد 66590صفرصفر6250بدور حسين داخل حسون221822106010 12  0.00

86 ناجح 806874556589517تبارك جميل كاطع درويش221822106011 13  73.86

69 ناجح 546050665471424تقى عطيه عبد ا ناصر221822106012 14  60.57

66 معيد 5020503350540تقى قاسم نزال مرهون221822106013 15  0.00

76 معيد 6338763965850حنان عبد ذياب فضيل221822106014 16  0.00

66 ناجح 535253505659389جنان ياسر خزعل غيلن221822106015 17  55.57

84 معيد 6036646650670جواهر فلح حسن محمد221822106016 18  0.00

75 ناجح 585050686252415حوراء حسن عزيز عيسى221822106017 19  59.29

84 معيد 6850560%542718خديجه حسن حنظل جابر221822106018 20  0.00

95 ناجح 747189759381578دعاء قاسم عبيد خضير221822106020 21  82.57

79 معيد 5035505033740زهراء ستار جابر يالي221822106021 22  0.00

92 ناجح 737164758083538زهراء طارق عزيز شاهين221822106022 23  76.86

84 ناجح 665964687678495زهراء علي حميد حمود221822106023 24  70.71

88 معيد 5925506250780زهراء كاظم عبد ناصر221822106024 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 675084506884492زهره كطين جخيور منصور221822106025 26  70.29

71 معيد 50690صفر565050زينب حاكم عباس فرحان221822106026 27  0.00

86 معيد 7754640م6759زينب عبد الحسين جعفر ضمد221822106029 28  0.00

80 معيد 7237615066680زينب عبد الحسين مكطوف فارس221822106030 29  0.00

81 معيد 740صفر50505878زينب كاظم منشد كاظم221822106031 30  0.00

70 معيد 360صفر50413125زينب موسى شنين صيهود221822106032 31  0.00

73 معيد 5050353032310ساره حميد جلد فرج221822106033 32  0.00

74 معيد 6029575561670سجى محمد عذاب فلحي221822106034 33  0.00

72 معيد 5028335733500سراب فليح حسن خلف221822106035 34  0.00

78 معيد 5037263853600سماح كشيش عبد الرضا ثجيل221822106036 35  0.00

93 ناجح 787280777392565شروق يحيى حمادي غضبان221822106037 36  80.71

75 معيد 505057600%5416شيماء عبد هويش عبد221822106038 37  0.00

82 ناجح 725073906265494صابرين كاظم تبينه عاجل221822106039 38  70.57

76 معيد 365942500م50صابرين وهاب ثجيل هيجل221822106040 39  0.00

87 معيد 6750375063610صفاء سالم عبد الساده عبيد221822106041 40  0.00

77 معيد 50410م55صفر51صفاء وهاب ثجيل هيجل221822106042 41  0.00

80 معيد 720صفر56355637ضحى فيصل طالب جابر221822106043 42  0.00

82 معيد 5737506750570عبير كاظم حسين جبر221822106044 43  0.00

89 معيد 6422666971710عذاري جواد كاظم عيسى221822106045 44  0.00

88 ناجح 505950755464440عذراء حسين كامل خصاف221822106046 45  62.86

83 معيد 6632663450790علياء علي جاسم عسكر221822106047 46  0.00

75 معيد 6740753957770غدير حسين كطين جخيور221822106048 47  0.00

75 معيد 5041606450580غفران طعمه عريمش علي221822106049 48  0.00

88 معيد 6058557556360فاطمة ناصر جليل دلي221822106050 49  0.00

86 ناجح 735567597969488فاطمه سمعان تمل شياع221822106051 50  69.71

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :
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106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 7282298561610فاطمه عدنان عزيز تويو221822106052 51  0.00

79 معيد 743955650صفر61فاطمه كطين جخيور منصور221822106053 52  0.00

78 معيد 5034360صفر5041فاطمه ماجد كاظم مرزوك221822106054 53  0.00

92 ناجح 747877757992567كواكب رحيم فيصل محمد221822106055 54  81.00

87 معيد 0صفر68صفر86%6812كوثر جار ا جابر لفته221822106056 55  0.00

95 معيد 6870386954740كوثر سالم زايد خلف221822106057 56  0.00

77 معيد 5621505056520كوثر عبد الحسن حسناوي كطوف221822106058 57  0.00

84 ناجح 565158695072440مروه هاتف جليل ابراهيم221822106059 58  62.86

93 ناجح 868186697678569مريم حسون فرهود ياسر221822106060 59  81.29

82 ناجح 505050515051384مريم عادل حسين مهلهل221822106061 60  54.86

86 معيد 2955550%505014مريم ناصر حسن خلف221822106062 61  0.00

81 ناجح 565660635067433مشاعل سعود بجاي راضي221822106063 62  61.86

85 معيد 6674503468550مشاعل عبد ا جواد عيلن221822106064 63  0.00

80 ناجح 706258805963472منتهى عبد المير دويج جبير221822106065 64  67.43

96 ناجح 747788797189574ميساء ناجي جابر محمد221822106066 65  82.00

74 معيد 5850393852580نبأ ثامر فهد مطير221822106067 66  0.00

77 معيد 41265050290صفرندى سليم خليل ابراهيم221822106069 67  0.00

63 معيد 234239420%5312نرجس رعد سعيد عبد ا221822106070 68  0.00

52 معيد 5023282341260نرجس علوان عبود خزعل221822106071 69  0.00

61 معيد 400مسبع26صفر53نرجس مطير مطشر سعيد221822106072 70  0.00

88 معيد 7267603852750نور ستار تويو خضير221822106073 71  0.00

83 معيد 5040353750560نور عجه مري كريم221822106074 72  0.00

64 معيد 5037392950520نور كامل عبد العظيم ماذي221822106075 73  0.00

صفر معيد 500صفر69مصفرصفرنور مجيد جاسم علوان221822106076 74  0.00

80 ناجح 715169506061442نور هادي علي حسن221822106077 75  63.14

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 808180906689572هدى عبد الكاظم جواد عبد الكريم221822106078 76  81.71

م معيد 0ممممممهدى قاسم يازع دهش221822106079 77  0.00

82 ناجح 505853787471466هدى مطشر ياسر خلف221822106080 78  66.57

78 معيد 6040585753500هناء شرشاب ريسان سلمان221822106081 79  0.00

60 معيد 5426417750620هنادي محمد حاجم ناصر221822106082 80  0.00

المشاركون

80 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 54 26 % 32.50

 98.68

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

76 

75 

 97.37

76 

74 

74  7375 75 76 0 

39 51 54 61 65 0 

 52.70 69.86 72.00 81.33 85.53 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


