
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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 570غغ595350ورود علي عبد الحسن حنون221742171054 1  0.00

89 راسب 0غ72غغ7079ابرار عزيز هادي كشيش221842171001 2  0.00

95 ناجح 799598858997638اسراء ريسان غضبان محمد221842171002 3  91.14

81 راسب 500غغ8153غاطياف حمد جبر عبد النبي221842171003 4  0.00

83 ناجح 638070505264462الهام مطشر نعاس بدن221842171004 5  66.00

82 راسب 0غ72غ78غ74ايات علي عكار عزيز221842171005 6  0.00

87 راسب 6240506350300ايمان عرموط فهد داود221842171006 7  0.00

86 راسب 0غ53غغ7369بنين احمد دحام خماط221842171007 8  0.00

76 راسب 5250612440340تبارك حاتم هادي حامد221842171008 9  0.00

82 راسب 0غ66غ645950جنان طاهر جهلول عيدان221842171011 10  0.00

80 راسب 30520%58595315حميده جهيد فالح رهيف221842171012 11  0.00

86 راسب 0غ555450غ58حنين ستار حمود حطاب221842171014 12  0.00

84 راسب 0غ50غ727454حنين علي كامل ناهي221842171015 13  0.00

88 راسب 7799593865520حوراء كريم جبار عبد221842171017 14  0.00

93 راسب 0غ70غ757464دعاء عبد الواحد هادي كشيش221842171019 15  0.00

96 ناجح 919568667585576رباب جبار جبل عبد العزيز221842171020 16  82.29

89 ناجح 797169547450486رحاب كريم صبار سلمان221842171021 17  69.43

76 راسب 6053502850500ريام عزيز حسن هليل221842171022 18  0.00

88 راسب 0غ817175غ70زهراء أثير ماجد محمد221842171023 19  0.00

80 راسب 0غ6166غ7780سوزان حيدر عطوان حاجم221842171024 20  0.00

73 راسب 0غغغغغ57شهله فاهم مطير مسير221842171025 21  0.00

77 ناجح 747175616065483شيماء اسماعيل تركي حميدي221842171026 22  69.00

81 راسب 6377793975630ضحى عزيز هادي كشيش221842171027 23  0.00

79 راسب 0غغغغغ54عذراء عزيز رزاق رحمن221842171028 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغعذراء مزعل ذعار ذياب221842171030 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
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رقم الصفحة :2
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الثاني الدور
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الحيائي

غ راسب 830غغغ8996غدير جابر لطيف خالد221842171031 26  0.00

66 راسب 0غغغغغغفاطمه سعيد خزعل جابر221842171032 27  0.00

91 ناجح 605875506750451فاطمه كريم هادي كشيش221842171033 28  64.43

77 راسب 0غ56غ535761كوثر خليل خلف زغير221842171034 29  0.00

90 راسب 0غغغ798075مريم طالب شاكر بحيت221842171035 30  0.00

غ راسب 0غغغ50غ66منار ضيف ا ورش حمزه221842171036 31  0.00

92 راسب 66500غ54غ62منار عبد ا حبش عاصي221842171037 32  0.00

78 راسب 630غغغ6787نبأ ستار حمود حطاب221842171038 33  0.00

92 ناجح 806584778176555نور الهدى حامد ذرب كبر221842171039 34  79.29

81 راسب 0غغغ666555نور صباح هادي راضي221842171041 35  0.00

85 ناجح 706163507054453نوره حربي عبد ساجت221842171042 36  64.71

72 راسب 0غغغ67غ70هبه بشير عباس كاطع221842171043 37  0.00

91 راسب 0غ50غ68غ59يقين صادق خلف عبيد221842171044 38  0.00
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