
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 سكينة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغ74غآيات تأميم ياسر محمد221842116002 1  0.00

85 ناجح 615661756268468آيات جواد كاظم حنون221842116003 2  66.86

79 راسب 6524506658500الء محسن نعمه ضهد221842116004 3  0.00

95 ناجح 9210089968499655امل شريف جوان ثجيل221842116006 4  93.57

73 ناجح 506067505650406ايمان صادق عامر جبر221842116008 5  58.00

87 ناجح 707469786350491بسعاد صالح جياد يهل221842116009 6  70.14

83 ناجح 647953505050429تبارك عماد راضي داخل221842116010 7  61.29

91 راسب 80620غ929659حوراء عبد ا جبر حسن221842116012 8  0.00

89 راسب 6255630غ7383داليا صادق حمود عطيه221842116013 9  0.00

93 ناجح 675950725464459دعاء هادي طعمه دامس221842116014 10  65.57

97 ناجح 658871545150476رحيل محمود كاظم رسن221842116015 11  68.00

99 ناجح 899490809189632رقية عبد الحسن منجل صوينت221842116016 12  90.29

84 راسب 0غغغغغغزهراء حسين حسن عذيب221842116017 13  0.00

98 راسب 0صفر7776788569زهراء عجيل مهدي جرات221842116019 14  0.00

88 ناجح 667051546566460زينب جعفر حسين علي221842116020 15  65.71

92 راسب 0غغغغ5177زينب حسن جبار حسن221842116021 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب عجيل كاصد محمد221842116022 17  0.00

86 راسب 66510غغ50غزينب علي شريف حيال221842116023 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغسارة علي كاظم عباس221842116024 19  0.00

98 ناجح 819088878195620ساره فليح محسن عبد ا221842116025 20  88.57

غ راسب 0غغ81غ78غسكينة علي عبد الواحد صكبان221842116028 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغسلوى علي حطحوط مصحب221842116029 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغشهد ساهر محمد عبيد221842116031 23  0.00

89 ناجح 706665525368463صابرين طعمه ضاحي حسين221842116032 24  66.14

85 راسب 520غ65675350ضحى مصطفى حميد جبار221842116033 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 سكينة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 500غغ505056طيبه يحيى عبود معارج221842116034 26  0.00

82 راسب 0غغ53غ5452عذراء عواد مظلوم جبر221842116035 27  0.00

غ راسب 0غغ57غ6257غفران رحيم شناوة مالح221842116036 28  0.00

99 ناجح 8993100889299660غفران ميثم خضير عبد221842116037 29  94.29

77 راسب 0غغغ80غ58فاطمة حامد عبد ا يوسف221842116038 30  0.00

72 راسب 6250570صفر5065فاطمة عبد الكريم علي خروع221842116039 31  0.00

96 ناجح 758882888481594فاطمة علي نجم عبد ا221842116040 32  84.86

97 ناجح 728381668381563مريم جبار عبيد سفيح221842116043 33  80.43

77 ناجح 706950536660445منار علي طالب شكبان221842116044 34  63.57

88 ناجح 555062505050405منال سعد حمد غانم221842116045 35  57.86

97 راسب 0غصفر57937783ميسم اسعد حميد ساير221842116046 36  0.00

100 ناجح 929384887771605نهى ناهض عنيد عبد221842116047 37  86.43

97 ناجح 929281588777584نور الهدى احمد ابراهيم ضهد221842116048 38  83.43

97 راسب 0غ85غغ8292هاجر عدنان عودة محيل221842116049 39  0.00

92 ناجح 879983877383604يقين حميد جاسم محمد221842116050 40  86.29
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


