
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 الفرات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 605052605073429ولء علي كاظم خلف221742101083 1  61.29

100 ناجح 615880616061481اخلص عناد خزال كطافه221842101004 2  68.71

75 راسب 0غغغ595070اسراء عجاج خزال كطافه221842101007 3  0.00

91 راسب 78630غغ7181أسيل عوده محمد عبيد221842101009 4  0.00

95 راسب 0غ83غ817898ايلف رعد جاسم نبيت221842101011 5  0.00

94 راسب 0غغغغ7080بتول خالد عبد الواحد حميد221842101012 6  0.00

94 ناجح 756381816974537بنين ريحان جابر خضير221842101014 7  76.71

74 راسب 0غغ21غ3638جمانه ناجي طارش رسن221842101016 8  0.00

91 راسب 0غ74غ78غ66حنين احمد علي مسير221842101017 9  0.00

79 راسب 0غغغغ5050حوراء علي ناصر حسين221842101019 10  0.00

95 ناجح 659487726860541حوراء ميثم حمد جبر221842101020 11  77.29

90 راسب 0غغغ62غ60دعاء ريسان صالح عكاب221842101021 12  0.00

91 راسب 0صفر5427315057رسل جميل فليح حسن221842101024 13  0.00

74 راسب 0غغغغغغرقية عبد الهادي عبد الزهره ثجيل221842101025 14  0.00

100 ناجح 979893989897681رقيه فاضل سفيح مجذاب221842101026 15  97.29

89 راسب 0صفر5966507972رنا صباح عطشان حسن221842101027 16  0.00

85 راسب 0%505350343614زهراء جاسم محمد عبيد221842101029 17  0.00

87 ناجح 685565565462447زهراء زامل حريز ثجيل221842101030 18  63.86

87 ناجح 695975507950469زهراء سلم والي عبد الحسن221842101031 19  67.00

89 راسب 500غ59418831زهراء طعمه شكاحي حسن221842101033 20  0.00

94 ناجح 788596817884596زهراء عبد الحسين جبر عبد الحسين221842101034 21  85.14

89 راسب 8390885239750زينب جليل علي ياسر221842101037 22  0.00

82 ناجح 655878588459484زينب عدنان عطيه يوسف221842101038 23  69.14

85 راسب 0غغغ565265زينه هادي فرهود خلف221842101042 24  0.00

80 راسب 5062525250420ساره باسم حمود خويط221842101043 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 الفرات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 راسب 630غ76غ7175ساره علي محمد ناصر221842101044 26  0.00

93 ناجح 607378675568494سجى عبد المير جاسم ناصر221842101045 27  70.57

77 ناجح 609161795686510سجى نجم عبد ا عبد221842101046 28  72.86

96 ناجح 649494967085599سرى محمد ياسر عباس221842101047 29  85.57

95 راسب 0غصفر81918577صفاء مالح انغيمش عجيمي221842101049 30  0.00

96 ناجح 669998768094609ضحى عباس حبيب عبد الرضا221842101050 31  87.00

86 راسب 6773500غ68غطيبه كريم حسن ثامر221842101051 32  0.00

90 راسب 0غغغ606660علياء اثير ستار جابر221842101053 33  0.00

93 ناجح 748272917678566فاطمه ثجيل صكر حافظ221842101056 34  80.86

89 راسب 580غغ696864فاطمه رسول عبد النبي عبيد221842101057 35  0.00

79 راسب 0غ68غ646766فاطمه محمد جاسم عبد ا221842101059 36  0.00

91 راسب 0غ73غغ8079فاطمه مطر بعنون كطكوط221842101060 37  0.00

97 راسب 0غغغغ6868قطر الندى علي خلف عبد ا221842101061 38  0.00

78 راسب 0غغغغ83غكوثر عباس سعيد عويز221842101062 39  0.00

86 راسب 0غ51غ5762غمروة رزاق حسن جياد221842101063 40  0.00

88 راسب 530غغ878490مريم باسم عبد الحسين حميد221842101065 41  0.00

91 ناجح 879093918671609مريم عبد الحسين جواد حسن221842101066 42  87.00

79 ناجح 627773655276484مريم ناظم علي خويط221842101068 43  69.14

98 ناجح 888992999696658منار كريم عبد بشير221842101069 44  94.00

90 ناجح 676576567258484مياده حميد ياسر عبد ا221842101070 45  69.14

80 راسب 60670غغ6862نرجس مجيد يوسف مفتن221842101072 46  0.00

91 راسب 80620غغ8189نور اسعد عوده حمد221842101073 47  0.00

95 ناجح 829689899993643نور شمخي جبار شنيار221842101075 48  91.86

97 راسب 0غغغ70غغهند حمود عطيه عيسى221842101076 49  0.00

95 راسب 650غ73666650وديان هداوي خركان كريم221842101077 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 الفرات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 676585657151501وسن قيس عبد العالي مسعد221842101078 51  71.57

87 راسب 5550755034540يقين هيثم جواد عباس221842101079 52  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


