
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية القوارير للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

413رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 معيد 6661606152410ابتسام رحمن حسوني جلب221842413001 1  0.00

م معيد 0مممممماسراء ثامر زويد عليوي221842413002 2  0.00

74 معيد 0صفر7854صفر6278اسراء حميد فزاع جراد221842413003 3  0.00

87 معيد 0%2917صفر503158انتصار كريم رحيم عبيد221842413004 4  0.00

59 معيد 39500صفرصفر4039ايمان جعفر حسن موسى221842413005 5  0.00

79 ناجح 778766605150470ايمان عبد واشي كلل221842413006 6  67.14

78 معيد 6677507350300ايه عبد ا خضير وداي221842413007 7  0.00

92 معيد 54570صفر776571بتول لفته جاسم محمد221842413008 8  0.00

98 ناجح 768387998793623بدور شاكر لهمود داود221842413009 9  89.00

89 معيد 550صفر5550صفر55بركات قاسم خلف حسن221842413010 10  0.00

74 معيد 50500صفر508250بيداء رحيم زباله حرموس221842413011 11  0.00

63 معيد 392237280صفر37تبارك علوان لفته شندي221842413012 12  0.00

92 معيد 56410أربعصفر6068تركيه طعمه سمير شمشير221842413013 13  0.00

96 معيد 9596800صفر8694حوراء جبار حرب فاضل221842413014 14  0.00

97 معيد 680صفر988078صفرحوراء حاتم ياسر فليح221842413015 15  0.00

95 معيد 84840صفر758797حوراء حميد كريم سلطان221842413016 16  0.00

79 معيد 0صفر32صفر6250صفرحوراء ماجد ياسر دخيل221842413017 17  0.00

73 معيد 59380صفر6851محوراء ورد زوير ياسر221842413018 18  0.00

41 معيد 0صفرمصفرصفر32صفرختام وناس عطشان زغير221842413019 19  0.00

69 معيد 0صفر31صفر505350ختام ياسر حسين جديد221842413020 20  0.00

83 معيد 68390صفر7862صفرخديجه هاني زعيبل عبد الخضر221842413021 21  0.00

77 معيد 310%19صفر503650دنيا رحيم لفته جاسم221842413022 22  0.00

54 معيد 0سبعصفر50%352512رسل يونس رزاق شبوط221842413023 23  0.00

78 معيد 5042503553280رغد حبيب بدر ثامر221842413024 24  0.00

55 معيد 3755320صفر3438رقيه عكله نافع كاظم221842413025 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية القوارير للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

413رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 7066560صفر5781رنين ناهي نعيم عيدي221842413026 26  0.00

90 معيد 760صفر8287صفر79ريام عقيل هاشم كديمي221842413027 27  0.00

83 معيد 6161636450370زمن علي ثجيل كاظم221842413028 28  0.00

95 معيد 57590صفر677467زمن كريم بسل ناشي221842413029 29  0.00

66 معيد 3750220صفر4230زهراء احمد عذاب عكيلي221842413030 30  0.00

75 معيد 670صفرصفر72صفر69زهراء حسين هليل جخيور221842413031 31  0.00

85 معيد 53500صفر708576زهراء عطيه احميد عطيه221842413032 32  0.00

93 معيد 53500صفرم83مزهراء فاهم رحيم سدخان221842413034 33  0.00

50 معيد 0%503018%353215زهراء هليل اوسيل مغير221842413035 34  0.00

98 معيد 6987740م7672زهراء يوسف بنون سلطان221842413037 35  0.00

77 معيد 0صفرم3550صفر55زينب تحسين طعيمه عبدول221842413038 36  0.00

83 معيد 5052310صفر5759زينب حميد كاظم عباس221842413039 37  0.00

71 معيد 690صفرصفر9368صفرزينب صباح جحيل صيوان221842413040 38  0.00

79 معيد 7280660صفر85مزينب علي حمود جازع221842413041 39  0.00

85 معيد 5539586550360زينب فالح علي سعدون221842413042 40  0.00

85 معيد 85850صفر829291ساره خالد جكن خريبط221842413043 41  0.00

م معيد 8792918873780سجى امين حسن شعيبث221842413044 42  0.00

82 معيد 720صفرصفر646473سندس سلم مطرود خليف221842413045 43  0.00

م معيد 0صفر50صفر425838سندس ناجي لفته شندي221842413046 44  0.00

93 معيد 700صفر64صفر8896شيرين حسان كاظم ثامر221842413047 45  0.00

96 ناجح 859793989394656شيماء عاجل جياد مطير221842413048 46  93.71

72 معيد 5135373527210ضحى صادق علي عبد ا221842413049 47  0.00

92 معيد 91710صفر849384عذراء عادل عبد خنجر221842413050 48  0.00

77 معيد 500صفر51صفر72معذراء كريم خلف عطيه221842413051 49  0.00

57 معيد 2223293837390غفران جعفر حسن موسى221842413052 50  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية القوارير للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

413رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 معيد 61550صفر518557فاطمه خضير نعمه عكله221842413053 51  0.00

87 معيد 50600صفرم7093فاطمه رحيم عيسى كريم221842413055 52  0.00

م معيد 91100969492920فاطمه صباح خيون جخير221842413056 53  0.00

صفر معيد 565050500صفر57مريم شاكر يساس اكيوش221842413057 54  0.00

81 معيد 52620م70صفر71مريم ناصر يوسف راشد221842413059 55  0.00

90 معيد 50500صفر657071منار مجيد عبد خنجر221842413060 56  0.00

99 معيد 100871000صفرم94منار ناصر جابر مسير221842413061 57  0.00

72 معيد 41500صفر415051مهتدى رفيع وطين منخي221842413062 58  0.00

82 معيد 505050540م50نبأ رحم جابر جودة221842413063 59  0.00

83 معيد 5850510صفر6550نبأ طالب لفته جابر221842413064 60  0.00

61 معيد 0صفر36صفر5039صفرنبأ قاسم طاهر عبد ا221842413065 61  0.00

99 معيد 0صفر8382صفر8279نرجس علي ضاحي صبر221842413066 62  0.00

75 معيد 746850700م69نرجس علي كريم كاظم221842413067 63  0.00

م معيد 8160610صفر7368نور الهدى سعيد هليل جار ا221842413068 64  0.00

65 معيد 36500صفر515250نور الهدى علوي محمد سعيد221842413069 65  0.00

64 معيد 22250صفر%2814صفرنور صباح جدر طاهر221842413070 66  0.00

67 معيد 4239415025260هدى حسين ناصر عباس221842413071 67  0.00

63 معيد 5050305829300هيفاء محمد حسين رحيل221842413072 68  0.00

م معيد 500صفر36مصفر50وداد عبد الحسن علي عليوي221842413073 69  0.00

58 معيد 250صفر38795136ولء عويد جلود منشد221842413074 70  0.00

82 معيد 680صفر78946176يقين حاكم كاظم جساب221842413075 71  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية القوارير للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

413رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

71 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 68 3 % 4.23

 96.92

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

65 

63 

 72.73

66 

48 

67  6669 68 70 0 

45 39 33 41 40 0 

 67.16 59.09 47.83 60.29 57.14 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


