
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 رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 610غغ77غ68أيات حسن فرهود جبر221842115001 1  0.00

86 راسب 51670غ959790اديان حميد هليل جار ا221842115002 2  0.00

71 راسب 0غغغ50غغايمان عبد الحسين جبر راضي221842115009 3  0.00

76 راسب 630غ7850غ55بتول رزاق عواد جار ا221842115010 4  0.00

100 ناجح 879888939086642براء جمعه جبار مصحب221842115011 5  91.71

83 ناجح 748373747280539بنين سليم خلف زعين221842115012 6  77.00

81 راسب 71730غ667677بنين عبد ا خوير ياسر221842115013 7  0.00

67 راسب 0غغغغغغتبارك حسن فرهود جبر221842115014 8  0.00

77 راسب 0غغغغ5550حوراء جواد رضيو حسون221842115016 9  0.00

87 راسب 65620غ707669حوراء قاسم نعيم حسون221842115018 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغختام حسون عباس علوان221842115019 11  0.00

94 راسب 720صفرصفر667485ختام هادي صكبان حسون221842115020 12  0.00

68 ناجح 647050505854414خديجه عبد ا سلمان زعلن221842115021 13  59.14

79 راسب 6456653650540رؤى رحيم زعيبل حطحوط221842115022 14  0.00

89 راسب 0غ50غغ5481رسل حسن مزهر ساير221842115023 15  0.00

66 راسب 30610صفر507853ريام محمد مزعل صليبي221842115024 16  0.00

81 راسب 0صفرصفرصفر579884زهراء علي مزعل صليبي221842115026 17  0.00

88 راسب 5792703450570زهراء محمد حبيب جمشير221842115027 18  0.00

86 راسب 0غ8276845065زهراء يوسف حاجم صحين221842115028 19  0.00

80 راسب 5468743220530زينب خلف ثجيل محيبس221842115030 20  0.00

80 راسب 640غغ627372زينب علي ساير شبيب221842115032 21  0.00

71 راسب 52500غ608166زينب عيدان خفيف سلمان221842115033 22  0.00

72 راسب 76705550630صفرزينب كريم جبري كعشيش221842115034 23  0.00

100 ناجح 9596971009893679زينب مالح محسن بريع221842115035 24  97.00

64 راسب 0غغغغ5570ساره هادي منعم محسن221842115037 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 رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 0غ54غ74غ74شكران يوسف حاجم صحين221842115040 26  0.00

76 راسب 0غغغغ50غشيماء جعفر مانع حمدان221842115042 27  0.00

92 راسب 93100990صفر87100فاطمه سهيم عبد جازع221842115043 28  0.00

88 ناجح 578889505970501فاطمه منعم ناهي حسين221842115044 29  71.57

91 راسب 0غغغغ8990مروه رشيد عبد المنعم علوان221842115045 30  0.00

غ راسب 0غغغ60غ66مريم ظافر كاظم غني221842115046 31  0.00

69 راسب 0غغغغ5873مريم كاظم فزع جلود221842115047 32  0.00

94 ناجح 789091506467534مريم موسى محسن خشيني221842115048 33  76.29

80 راسب 71810غ858296ندى عزيز دلي لفته221842115049 34  0.00

86 راسب 610غغغ8783نرجس محسن نعيم عريم221842115050 35  0.00

62 راسب 0غ50غ516852نور فرحان حويل زويد221842115052 36  0.00

65 راسب 5030755740540هدى رحم سعيد كاظم221842115053 37  0.00

79 راسب 5464520غ5356ياسمين خضير ناصر حسين221842115054 38  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


