
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 الهبة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 5950503056510فر منصور شيخ حسين221742120072 1  0.00

82 راسب 6650294058520اديان حميد خنجر خضير221842120002 2  0.00

97 ناجح 755858605768473تبارك فؤاد سعدون بجاي221842120004 3  67.57

غ راسب 70780غغ93غحنان حميد عبد الحسين صاول221842120005 4  0.00

84 راسب 0غ6057502850حوراء عبد المير جبار عبد علي221842120007 5  0.00

94 ناجح 759683858471588دلل سريح داخل حسن221842120009 6  84.00

غ راسب 0غغغغ8291رسل عباس عبد محيسن221842120010 7  0.00

99 ناجح 93989410097100681ريام جاسم محمد سعدون221842120011 8  97.29

غ راسب 0غغغغغ57زهراء احمد كاظم غافل221842120012 9  0.00

77 ناجح 696450506268440زهراء ثامر طالب حذوان221842120013 10  62.86

76 راسب 0غغغغ77غزهراء ثجيل كاصد محمد221842120014 11  0.00

100 ناجح 919794968891657زهراء حسين عطية كطافة221842120015 12  93.86

87 راسب 0غ62غ657760زهراء رحيم حسين محل221842120017 13  0.00

100 راسب 73570غ678374زهراء سعيد عجيمي جابر221842120018 14  0.00

96 ناجح 758371827482563زهراء صبار علي جويعد221842120019 15  80.43

71 راسب 0غغغغغ50زهراء طعمة والي حسن221842120020 16  0.00

95 راسب 0غغغ8461غزهراء علي خير ا ناهي221842120021 17  0.00

88 ناجح 575359536951430زهراء علي هاشم محمد221842120022 18  61.43

غ راسب 0غ50غ7566غزهراء محسن معيجل فياض221842120024 19  0.00

99 ناجح 899494859795653زهراء وحيد كاظم خاجي221842120025 20  93.29

100 ناجح 8610078938482623زينب جاسم حمادي نعمة221842120026 21  89.00

92 راسب 0غغغغ8480سجى حسن عطية جليج221842120030 22  0.00

97 راسب 7767522455730شفاعة رحيم خلف كايش221842120031 23  0.00

100 ناجح 808388545465524طيبة علي جليل هاشم221842120032 24  74.86

81 راسب 0غغغغ5758طيف حسين عويد عبيد221842120033 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 الهبة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 5950500غ5070غدير عبد العظيم كاظم جويد221842120034 26  0.00

96 ناجح 768773715860521غفران عباس داخل حسن221842120035 27  74.43

97 ناجح 869478605365533فاطمة جاسم عمران سلمان221842120036 28  76.14

84 راسب 0غغغ607858فاطمة حسن عبد ياسر221842120037 29  0.00

97 راسب 5060780غ98غفاطمة ياسر عواد خضر221842120038 30  0.00

100 ناجح 889388819793640مريم جبار عبد الكريم عاشور221842120039 31  91.43

86 راسب 5571385064700مريم علي خفيف دفار221842120040 32  0.00

98 ناجح 767973897077562ندى عمار سالم جمعة221842120044 33  80.29

97 راسب 500غغ717860ندى ناطق محسن احميد221842120045 34  0.00

79 راسب 0غغغغ5874نرجس عبد حسن زاجي221842120046 35  0.00

88 ناجح 695355516063439نور سعد محيسن نايف221842120047 36  62.71

100 راسب 500غغ786663نور قاسم كريم جبر221842120048 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغنيسان جبار عطية جعفر221842120050 38  0.00

95 ناجح 788783707993585هدى احمد خلف عبد221842120051 39  83.57

85 راسب 5750363350640هدى محمد عطية حسين221842120052 40  0.00

96 ناجح 798680908172584هيلين حسن غافل مطر221842120053 41  83.43

89 راسب 0غغغغ5768يقين عبد الرسول عبيد عويد221842120054 42  0.00

95 راسب 8498754188750يقين علي حسن محمد221842120055 43  0.00

المشاركون

43 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


