
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 555752595050399فرح عبد الكريم داخل كاطع221742150031 1  57.00

70 ناجح 535653595052393نجوى حمزه عبد حسن221742150035 2  56.14

94 راسب 0غغ70875156أسيل عادل مسعد جاسم221842150001 3  0.00

84 راسب 50500غ697556أشجان كمال لفته تبينه221842150002 4  0.00

97 ناجح 939190856079595أيه جاسم خضير زرار221842150003 5  85.00

74 راسب 0غ50غ5050غاسراء عماد شريف حسن221842150004 6  0.00

95 ناجح 717474806661521اطياف خالد فيصل علي221842150006 7  74.43

88 راسب 570غ5480غ77ايات صبيح جبار بشاره221842150007 8  0.00

82 راسب 52500غ5455غايمان حميد مجيد هيول221842150009 9  0.00

غ راسب 0غغغ50غ53براءه يسر نوري ناصر221842150010 10  0.00

93 ناجح 705672746782514تبارك منخي جبار نعيمه221842150011 11  73.43

83 راسب 73500غ636462حنين احمد حسين حمود221842150013 12  0.00

96 راسب 5959583436590حنين جاسب محمد ضهد221842150014 13  0.00

93 ناجح 796883765368520حنين مهدي جاسم محمد221842150015 14  74.29

96 ناجح 698678507371523دعاء ضياء كاظم منشد221842150016 15  74.71

84 ناجح 728075675053481رقيه حسين محسن محمد221842150021 16  68.71

76 راسب 50710غغغ65ريام عادل عبد علي ثامر221842150022 17  0.00

92 ناجح 768383727481561زهراء حيدر أرحيم جبار221842150023 18  80.14

92 راسب 5056583750500زهراء حيدر محسن جبار221842150024 19  0.00

89 راسب 7978756341550زهراء نجم عبد منشد221842150026 20  0.00

96 ناجح 728091826477562زينب عزيز كوطي حسين221842150028 21  80.29

84 راسب 5053595037510ساره علي حمزه ياسين221842150029 22  0.00

85 راسب 630غ65686252سما حسن عبود عوده221842150030 23  0.00

90 راسب 0غ7358غغ78شذى عزيز كوطي حسين221842150031 24  0.00

87 ناجح 677350517363464صبا ادريس ياسر وميان221842150032 25  66.29

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 الوحدة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 646766506870482طيبه سعدون ثامر جهاد221842150033 26  68.86

97 راسب 810غ75غ8059عل علي عبد الرضا لزم221842150035 27  0.00

92 ناجح 877375735080530غسق عبد الكريم محمد ثلب221842150036 28  75.71

93 ناجح 847392597772550فرقان وميض عبد الكاظم عطيه221842150041 29  78.57

90 راسب 880غ64غ8886ليلى عبد الشهيد فرهود كريم221842150042 30  0.00

86 راسب 590غ76718853مريم محمد جواد كريم احمد221842150043 31  0.00

86 ناجح 635074575456440ملك عبد الواحد رحيم كريش221842150044 32  62.86

93 راسب 770غ88789270نور عبد ا عبد الرزاق عوده221842150048 33  0.00

88 راسب 0غ5466غغ67وسن رحيم راشد كاظم221842150050 34  0.00

93 راسب 0غ6474685569يقين حسن غريب جبر221842150051 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


