
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

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 5650385050580ضحى حميد عوده عجيل221722190032 1  0.00

85 ناجح 605071515354424علياء حسيب صاحي عذاب221722190035 2  60.57

82 ناجح 505455565050397كفاء حاتم طاهر سليمان221722190040 3  56.71

71 معيد 5035505035300ابرار خلف لزم ضاحي221822190001 4  0.00

73 معيد 3750365033420اديان محمد عبيد محيسن221822190002 5  0.00

72 معيد 202650300ممايه نجم الدين فراوي ناصر221822190003 6  0.00

66 ناجح 505059506357395براء نعيم احمد نعمه221822190004 7  56.43

79 معيد 6051510صفر5550بنين صبيح حميد مهدي221822190005 8  0.00

66 معيد 3542503253320تبارك حيدر ناصر محمد221822190006 9  0.00

88 معيد 4250530صفر5832تبارك كاظم معتوق حميدي221822190007 10  0.00

68 معيد 3937365332250حوراء علء حمد محمد221822190008 11  0.00

80 معيد 5567540صفر5535حوراء فاضل حسين مطر221822190009 12  0.00

70 معيد 5040350%285017دعاء حسن شريف زاهي221822190010 13  0.00

84 معيد 7366660صفر6178دلل مصطفى فيصل رملي221822190011 14  0.00

61 معيد 5035505050560رسل اياد كاظم خضير221822190012 15  0.00

95 ناجح 737674698275544رسل صباح كاظم هدوم221822190013 16  77.71

83 ناجح 636051575061425رسل محمد جاسم محمد221822190014 17  60.71

76 ناجح 576251566253417رقيه حيدر فاضل محمد221822190015 18  59.57

63 معيد 4236202235410روان سعد عبد ا سعدون221822190016 19  0.00

97 معيد 5520640%676612روان طالب بصيو حويل221822190017 20  0.00

79 معيد 6050343760500ريام حسين عباس حسين221822190018 21  0.00

81 معيد 0صفر5834502250ريام حسين وداعه جبر221822190019 22  0.00

78 معيد 3838293250500ريام عماد مهيدي كاطع221822190020 23  0.00

79 ناجح 525450545056395زهراء خضر موحان سعدون221822190021 24  56.43

67 معيد 5469345142550زهراء زكي عبد الكريم عبد الحسين221822190022 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

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

70 معيد 3650506754500زهراء علي جلب حسن221822190023 26  0.00

83 ناجح 585250626758430زهراء كاظم حسين حسن221822190024 27  61.43

87 ناجح 505450715358423زهراء محمد حسن حسين221822190025 28  60.43

م معيد 0صفر7076867386زينب عدنان ناجي حسن221822190026 29  0.00

79 معيد 4131663850390زينب علي جلب حسن221822190027 30  0.00

88 معيد 6571367763710زينب ناظم محسن مزعل221822190028 31  0.00

78 معيد 8340240صفرصفر50سرى فؤاد حسن صالح221822190029 32  0.00

88 معيد 0صفر6252676056سكينه سعد سالم نزال221822190030 33  0.00

50 معيد 5025343465310سماح صالح مزيعل جابر221822190031 34  0.00

75 ناجح 598150645767453ضحى عبد الحسين خضير وني221822190032 35  64.71

52 معيد 5039255032400فاطمه محمد عبد الرضا حزام221822190033 36  0.00

92 ناجح 719292898075591مروه علي حسين يازع221822190034 37  84.43

56 معيد 3439422836340مريم جبار نعيس عبود221822190035 38  0.00

81 ناجح 576457576461441ملك صباح نوري علي221822190036 39  63.00

83 ناجح 625675547181482منار عبد دويج جبر221822190037 40  68.86

72 ناجح 636850505553411نور الهدى محمد لطيف فريد221822190038 41  58.71

72 ناجح 556450606456421نور صباح رمضان موازي221822190039 42  60.14

71 معيد 3150250صفر3341نور علي نعيم جبر221822190040 43  0.00

74 ناجح 555360507062424هدى رحيم شذر عبد221822190041 44  60.57

83 ناجح 658084808073545ولء كريم كامل شاطي221822190042 45  77.86

المشاركون

45 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 28 17 % 37.78

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

41 

41 

 75.61

41 

31 

41  4242 42 42 0 

26 23 31 32 26 0 

 63.41 54.76 73.81 76.19 61.90 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

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


