
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 الكرامة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 728869916559543أيمان سلمان كاظم مدلول221842151001 1  77.57

85 راسب 0غغغغ5067اسيل محمد جازع زناد221842151002 2  0.00

99 ناجح 717575605764501ايمان عباس منيثر حسن221842151003 3  71.57

86 راسب 5222545050330بنين صباح محمد خماس221842151004 4  0.00

82 ناجح 589372716263501تبارك قاسم محمد حسون221842151005 5  71.57

93 راسب 500غغ7971غجنات محمد خلف علوي221842151006 6  0.00

93 ناجح 879181617664553حنين احمد جحيل سعد221842151007 7  79.00

79 راسب 0غ%7691606513حوراء أحمد فرعون سلمان221842151009 8  0.00

91 راسب 0غ75غغ74غرانيه ازهر جاسم محمد221842151012 9  0.00

83 راسب 59500غ53غ67زهراء أحمد موحان عاشور221842151013 10  0.00

95 ناجح 749388758594604زهراء باقر محمود جاسم221842151015 11  86.29

90 ناجح 708697736364543زهراء حيدر محيسن خليف221842151016 12  77.57

83 راسب 0غغغ8610083زهراء طارق موازي جابر221842151018 13  0.00

88 راسب 88860غغ8396زهراء عباس ابراهيم شناوه221842151019 14  0.00

96 ناجح 749677656861537زهراء علء جاسم محمد221842151020 15  76.71

84 راسب 84740غ69غ63زهراء عمران رزاق مطر221842151021 16  0.00

98 ناجح 585692707579528زهراء نجم حاوي سالم221842151022 17  75.43

91 ناجح 817477929990604زينب احمد صبر دحام221842151023 18  86.29

92 ناجح 818281776782562زينب باسم جبار كريم221842151024 19  80.29

92 راسب 500غغ63غ78زينب جميل وهاب خصاف221842151026 20  0.00

96 راسب 87710غ7472غزينب عبد الهادي غالي ابراهيم221842151027 21  0.00

غ راسب 0غ8591غ9198سجى رحيم عزيز مخيلف221842151029 22  0.00

87 ناجح 579284757481550شمس طوس عباس فاضل مهدي221842151030 23  78.57

98 ناجح 7710089859498641ضحى رشاد حميد مجيد221842151031 24  91.57

96 راسب 560غغ60غ63عذراء جعفر ثجيل عبادي221842151032 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 الكرامة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 95960غ879097فاطمه كاظم معتوق حميدي221842151033 26  0.00

81 راسب 0غ68غغ93غفاطمه مانع صويح كاظم221842151034 27  0.00

89 راسب 0غغغ67غغمريم حميد غليون عايد221842151035 28  0.00

96 راسب 0غغغغ6464مريم شمخي جبار جاسم221842151037 29  0.00

98 ناجح 8710073768389606نور رعد ماشي خضير221842151038 30  86.57

78 راسب 400غغ615050هبه عبد لفته خضير221842151040 31  0.00

83 راسب 53500غغغغهنادي جمال كامل عطشان221842151041 32  0.00

92 ناجح 648664657162504ولء علي غافل عودة221842151043 33  72.00
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