
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 العقبة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 610غغ65غ64اخلص حسين صالح رهيف221842111001 1  0.00

92 ناجح 828077606959519ام الحسن علي جمعه مبارك221842111002 2  74.14

99 ناجح 9798879910097677انتفاظه عامر ثجيل جاسم221842111003 3  96.71

99 ناجح 839396888195635ايات باسم حتات نعيمه221842111004 4  90.71

70 راسب 520غ5450غ62بتول مؤيد كاظم شلكه221842111005 5  0.00

92 ناجح 7694777685100600تقوى نجم عبد جبر221842111007 6  85.71

97 راسب 940غ69غ8897رباب عبد الهادي علوان دخيل221842111009 7  0.00

99 ناجح 819287509193593زهراء شعلن طه نعمه221842111011 8  84.71

80 ناجح 518478595479485زهراء صبيح حمود علي221842111012 9  69.29

95 ناجح 787185768391579زهراء عبد السلم حبتر حسين221842111013 10  82.71

96 ناجح 796566717177525زينب بجاي عبد ربه جباره221842111014 11  75.00

96 ناجح 878786758590606زينب زبون خضير راضي221842111015 12  86.57

87 راسب 0غغغغغغزينب صبيح حمود علي221842111017 13  0.00

98 ناجح 626996506955499زينب عادل منسي فظاله221842111018 14  71.29

89 ناجح 828475677091558سرى عبد العظيم شريف مزعل221842111021 15  79.71

99 ناجح 929388918984636شفاء رمضان شندوخ جبر221842111022 16  90.86

95 ناجح 939086979294647طيبه حسين كوسج حمد221842111023 17  92.43

97 راسب 750غغ738665فاطمة محمود زيدان مزبان221842111025 18  0.00

98 ناجح 716675516185507فاطمه حامد زيدان مزبان221842111026 19  72.43

93 راسب 710غ61غغ79فاطمه عطوان خضير راضي221842111028 20  0.00

74 راسب 0غ67غغ95غفاطمه ناجي عبد الكريم مكطوف221842111029 21  0.00

70 راسب 710غ60546350مسار مازن ثجيل جاسم221842111031 22  0.00

71 راسب 50810غغ6550نور سعيد شنيو ثويني221842111032 23  0.00

95 راسب 71680غ918391نور صادق خصاف مهوس221842111033 24  0.00

92 راسب 73850غغ8988نور علي ركاد جباره221842111034 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 العقبة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 810غغ73غغهدى عبد المير كاظم جابر221842111035 26  0.00

97 ناجح 919185827998623هدى كاظم شلكه نمر221842111036 27  89.00

97 راسب 8887900صفر9394هناء سمير جودة شنون221842111037 28  0.00

98 راسب 84820غ94100100ولء زباله خضير عباس221842111038 29  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


