
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

ثانوية الشمم للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

198رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 615855515050413ابتهال اياد عواد مزهر221842198001 1  59.00

95 ناجح 807979706374540ازهار حسين عويد رويضي221842198002 2  77.14

86 راسب 50600غ50غ63اسراء علي رداد روضان221842198003 3  0.00

84 ناجح 656374615073470امال حسين صباح خلف221842198004 4  67.14

80 راسب 500غ5058غ64ايات ياسر قاسم عبد الحسن221842198005 5  0.00

98 راسب 0غ9095735679بلقيس موسى هادي بويج221842198006 6  0.00

90 راسب 0غ50غ51غ57تبارك علي ناهي حمود221842198007 7  0.00

99 ناجح 868380798687600تبارك عيسى خضير غالي221842198008 8  85.71

94 ناجح 698259625252470تبارك مجيد شاكر علي221842198009 9  67.14

83 راسب 53590غ57غ69حنان بادي نجي عطية221842198010 10  0.00

97 راسب 92710غ798593حوراء جاسم شريف جابر221842198012 11  0.00

79 راسب 0غغغغ6150دعاء محمد عودة محمد221842198013 12  0.00

82 ناجح 636250505054411رباب حسين علي عبد ا221842198014 13  58.71

100 راسب 84920غ80غ91رسل سعد عزيز جولن221842198015 14  0.00

100 ناجح 979677959097652رقية جمال ناصر خليف221842198016 15  93.14

99 ناجح 828084506957521ريم غني شلل صخي221842198017 16  74.43

85 راسب 500غغغ6668زهراء طبيش برتو وداي221842198018 17  0.00

87 ناجح 705077607071485زهراء فارس شمخي جبار221842198019 18  69.29

96 راسب 50500غغ7965زهراء ماهر رزاق كاطع221842198021 19  0.00

84 راسب 0غغغغغ50زهراء ناصر خطار دغيم221842198022 20  0.00

91 راسب 0غ50غغ5550زينب كاظم ناصر بدر221842198023 21  0.00

100 راسب 92960غ949690زينب محمود جودة مرواح221842198025 22  0.00

97 ناجح 858798828887624ضحى مطشر ناصر بدر221842198026 23  89.14

90 راسب 560غ61غ6481علياء سعود رداد روضان221842198027 24  0.00

92 راسب 50500غ57غ74فاطمة فارس شمخي جبار221842198028 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

ثانوية الشمم للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

198رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 500غغغ7150كوثر كاظم جبارة مزعل221842198029 26  0.00

80 راسب 0غغغ625564كوثر ماجد دخل علي خضير221842198030 27  0.00

97 ناجح 818378817765562لمياء حسين صباح خلف221842198032 28  80.29

97 راسب 68600غ8773غمهى غني شلل صخي221842198035 29  0.00

96 راسب 57510غ6256غنوال محمد رعد كريدي221842198036 30  0.00

99 ناجح 9498100979386667نورس نعيم سلمان معيوف221842198037 31  95.29

98 ناجح 929376886772586هدى جمال ناصر خليف221842198038 32  83.71

100 ناجح 675764505055443وديان بادي نجي عطية221842198039 33  63.29
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


