
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 البطحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 معيد 665052510م53الء حسين حمود خضير221722160006 1  0.00

92 ناجح 575467855650461تبارك مشتاق نور حميد221722160014 2  65.86

92 معيد 5053500م5350حنين حسين علي نادر221722160016 3  0.00

62 ناجح 505050507059391غصون حميد تايه مسير221722160040 4  55.86

76 ناجح 548161755468469ازهار تعيب ناصر علي221822160001 5  67.00

73 معيد 5563415650690اسراء ازهر عبد داخل221822160002 6  0.00

76 معيد 5054305053660اقبال جاسم خلف شاهر221822160003 7  0.00

61 معيد 5331540م3836الهام جهاد محسن كاظم221822160004 8  0.00

64 ناجح 526153505474408امل طه منشد هداد221822160006 9  58.29

92 معيد 6542605163810ايات فاضل جايد علي221822160007 10  0.00

93 ناجح 528279835680525ايمان نور جعفر صكر221822160009 11  75.00

86 ناجح 506856686764459جنات جليل حسن زاير221822160010 12  65.57

88 معيد 720صفر70م5086حميده فرحان حاجم نايف221822160012 13  0.00

98 ناجح 739385908183603حوراء احمد حسوني شلل221822160014 14  86.14

55 معيد 4132295054560حوراء محمد جايد علي221822160015 15  0.00

89 ناجح 636070538275492دعاء صادق محمد طارش221822160016 16  70.29

97 ناجح 787590779291600دنيا نعيم كاظم عدول221822160017 17  85.71

81 معيد 515065600م37رسل كاظم كطان حاشوش221822160018 18  0.00

80 معيد 740صفر50773072ريام جابر عدوه حزام221822160019 19  0.00

81 معيد 5051345375640ريام جاسم عليوي عبد ا221822160020 20  0.00

77 معيد 5050554179570ريام صديان وثيج سميده221822160021 21  0.00

95 ناجح 819685989690641ريام وحيد عبد علي شلل221822160022 22  91.57

71 ناجح 506750508173442زمن ياسر عبد النبي جابر221822160023 23  63.14

60 معيد 5972500م5056زهراء حسين سنيد عويجل221822160025 24  0.00

62 معيد 0صفر7677%12صفر60زهراء ستار عباس عبد221822160026 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 البطحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 656454718182500زهراء ضايف ظاهر نغماش221822160027 26  71.43

م معيد 0مم50523750زهراء كمال طعمه مانع221822160028 27  0.00

72 معيد 7466890صفر3755زهراء مهدي حمود خضير221822160029 28  0.00

78 ناجح 677970638568510زهره حسن عبد علي عبيد221822160030 29  72.86

67 ناجح 505554506057393زينب شعلن نعمه منصور221822160031 30  56.14

85 ناجح 537555707864480زينب عبد الحسين شريف هليل221822160032 31  68.57

80 معيد 740صفر57716157زينب عبد ا نوري مهدي221822160033 32  0.00

84 معيد 0صفر5569206066زينب علي حسين جبار221822160034 33  0.00

72 ناجح 618163648574500زينه فاضل غالي سماوي221822160035 34  71.43

89 ناجح 607868848676541سجى حيدر عبد كلهام221822160037 35  77.29

86 ناجح 507172708064493سماح وحيد عبد علي شلل221822160038 36  70.43

92 ناجح 607968849177551سوسن صادق محمد طارش221822160039 37  78.71

76 ناجح 576352527070440سوسن عدنان ياسر خضر221822160040 38  62.86

79 ناجح 627171719169514شروق عباس شريف رزاق221822160041 39  73.43

81 معيد 5055343680710صابرين حسين عبد علي شلل221822160042 40  0.00

86 معيد 5069295050550عتاب ياسر حمد ا نعمه221822160043 41  0.00

73 معيد 540صفر50564050عذراء محمد عبد الحسين حمود221822160044 42  0.00

84 ناجح 526250905669463علياء عبد الرحمن عليوي عوده221822160045 43  66.14

65 معيد 2742295853500غفران حسن ناصر حسين221822160047 44  0.00

84 ناجح 526065747074479فاطمه عقيل محسن شمخي221822160048 45  68.43

70 معيد 6550410%335919كلثوم محمد شايع حطاب221822160049 46  0.00

75 ناجح 505250545959399مريم مطشر جبار هوين221822160051 47  57.00

84 معيد 510صفر57صفرصفر56مريم موسى عبد الحسن عناد221822160052 48  0.00

67 ناجح 556055686466435ملك حمود طحيور جوين221822160053 49  62.14

94 معيد 7490920م7483منال صادق عجيل شرشاب221822160054 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 البطحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 557650676366460منال فايز غالب فاضل221822160055 51  65.71

91 ناجح 588650887984536منى عبد الحسين عبد الصاحب عباس221822160057 52  76.57

75 ناجح 507350597256435منى محسن علي جابر221822160058 53  62.14

70 معيد 3842266262280مها اياد محمد عبد221822160059 54  0.00

97 ناجح 7686897210089609نبأ رزاق سعود شكاحي221822160060 55  87.00

75 معيد 5661505042500ندى درهم ناصر صيوان221822160061 56  0.00

92 ناجح 606777798083538نرجس محمد داغر مسير221822160063 57  76.86

74 معيد 820صفر94م5250نور خضر منصور خليف221822160064 58  0.00

75 معيد 5277426654730نور عزيز داخل عزيز221822160065 59  0.00

76 معيد 5263315050660هاجر غايب هباش حميدي221822160066 60  0.00

83 ناجح 517470536178470هاجر كريم ثجيل خفيف221822160067 61  67.14

84 ناجح 577756686073475هبه عطيه حسن بطي221822160068 62  67.86

89 معيد 5083387150630هبه مؤيد خليوي سعود221822160069 63  0.00

74 معيد 4050407356500هجران قاسم كاظم محيسن221822160070 64  0.00

77 ناجح 608362775767483هدى عصيد كمر عباس221822160071 65  69.00

83 ناجح 677475846770520وديان هادي فرحان عبد ا221822160072 66  74.29

73 معيد 6450690صفر3761وطفاء علي كامل حميدي221822160073 67  0.00

85 ناجح 555752696569452ولء محمد هليل صليبي221822160074 68  64.57

84 معيد 870م59837974ياسمين فاضل نغيمش شخناب221822160075 69  0.00

71 ناجح 585567625968440يسرى طاهر حسن نشمي221822160076 70  62.86

المشاركون

70 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 34 36 % 51.43

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

65 

65 

 86.36

66 

57 

65  6166 64 65 0 

58 40 64 56 61 0 

 89.23 65.57 96.97 87.50 93.85 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 :4
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


