
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 رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

54 معيد 55500م503050هدى دعيب جباره عبيد221722115052 1  0.00

51 معيد 52240مم5028أديان رحيم نعيم عبد ا221822115001 2  0.00

81 ناجح 565064517966447أمنه جميل زياره صبر221822115002 3  63.86

67 معيد 5050623370710اسراء حسن عبد جايد221822115004 4  0.00

91 معيد 5072670صفر5968اسراء لطيف جاسم محمد221822115005 5  0.00

78 معيد 3924513165370اسماء علي ذياب ظاهر221822115006 6  0.00

78 ناجح 515264508667448الء علي ذياب ظاهر221822115007 7  64.00

74 ناجح 686358815655455ام البنين جوده جناح حسين221822115008 8  65.00

95 ناجح 615081608682515ايناس سالم كاظم طارش221822115009 9  73.57

69 معيد 5353530صفر5050ايه حسن عطيه محي221822115010 10  0.00

76 ناجح 567773777776512بتول شفيق عبد الحسن فشاخ221822115011 11  73.14

75 معيد 500صفر32م50مبراء محمد حبيب جمشير221822115012 12  0.00

67 معيد 3367560صفر5050بنين عبد الحسين جاسم فاضل221822115013 13  0.00

79 معيد 3856295042500حوراء شاكر جحيل هدل221822115015 14  0.00

79 معيد 0صفرم%16صفر5050حوراء عبد ا هجهوج اسماعيل221822115016 15  0.00

80 ناجح 575750528464444حوراء علي شاكر عبد الحسن221822115017 16  63.43

73 معيد 4050545067520حوراء كاظم جواد عبيد221822115018 17  0.00

91 ناجح 727268638190537خوله احمد سعد ياسين221822115019 18  76.71

79 معيد 95800صفر595758دعاء حسن فالح اعويد221822115020 19  0.00

73 معيد 5772593678740دعاء خزعل لفته عجيل221822115021 20  0.00

84 معيد 78636286790صفردعاء محمد مطلب جواد221822115022 21  0.00

56 معيد 6450540صفر2850دعاء مظلوم عبيد حسن221822115023 22  0.00

88 ناجح 807484638177547دلل علوان عبد العزيز شخير221822115024 23  78.14

72 معيد 5064500صفر5069رقيه رشك ناصر عباس221822115025 24  0.00

85 ناجح 596775537461474رهام حسون عباس علوان221822115026 25  67.71

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 رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 معيد 5456722963530ريام محمد ذياب محسن221822115027 26  0.00

79 ناجح 795277868050503زهراء عدنان عبد العزيز شخير221822115028 27  71.86

95 معيد 83775387820صفرزهراء فاضل حسين علوان221822115029 28  0.00

82 معيد 5650813781690زهراء نافع داود نغيمش221822115030 29  0.00

89 معيد 5081710صفر6150زينب جاسم خصاف علوان221822115031 30  0.00

86 ناجح 566272507778481زينب عباس عيسى عذافه221822115032 31  68.71

75 معيد 590صفر54625350زينه ياس خضير عباس221822115033 32  0.00

85 معيد 93760صفر696086ساره عبد الرضا راشد مجلب221822115034 33  0.00

74 معيد 5060503255340سحر هاني محسن برغال221822115035 34  0.00

87 معيد 5057500صفر5022سرى علي حربي عيدان221822115036 35  0.00

84 ناجح 645577539274499شيماء فليح حسن سلومي221822115037 36  71.29

77 معيد 6750743560820ضفاف كاظم فيصل رضا221822115039 37  0.00

69 معيد 4141363937530عذراء محسن عذاب معله221822115040 38  0.00

74 معيد 5669610صفر5663فاطمه اسماعيل دخيل برغوث221822115041 39  0.00

57 معيد 3337505041350فاطمه عبد الحسن خوير ياسر221822115042 40  0.00

73 معيد 5039525264710فدى جبار عبد شمال221822115043 41  0.00

76 معيد 5050532767670مروه علي صيوان ناصر221822115045 42  0.00

94 ناجح 596574596574490مها صكبان عويد وحيد221822115046 43  70.00

77 معيد 5073600صفر5262ميلد طالب عبد المنعم علوان221822115047 44  0.00

60 معيد 54680صفر505060نسرين حسين زعيبل حمر221822115048 45  0.00

93 ناجح 727477517693536نور علي حسين جاسم221822115049 46  76.57

81 ناجح 625080537775478هدى سعيد راشد مجلب221822115050 47  68.29

72 معيد 5750632764500هديل ابراهيم زغير صبيح221822115051 48  0.00

60 معيد 5035405055500وجدان ياسر خماط بشيت221822115052 49  0.00

84 معيد 85680صفر593658وسن كاظم شرشاب عذار221822115053 50  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 :3
ذي قار

اعدادية رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

63 معيد 4226505161640يقين عبد الحسن عزيز جباره221822115054 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 36 15 % 29.41

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

50 

50 

 81.63

49 

40 

50  4849 49 50 0 

41 35 32 44 45 0 

 82.00 72.92 65.31 89.80 90.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


