
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الفرات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

67 راسب 0غغغغ5050آمال هاشم عزيز حسن221852101001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغأيات سعد حيدر جبر221852101002 2  0.00

80 ناجح 665081706259468آيات مجيد كاظم جثير221852101004 3  66.86

73 راسب 0غغغ506054آيه خليل ابراهيم خلطي221852101005 4  0.00

غ راسب 0غغ35246528اسراء عزيز راضي ناصر221852101006 5  0.00

83 ناجح 616475505169453اسماء محمد هلول عوده221852101007 6  64.71

76 ناجح 607150667956458التفات علي محمد حسن صالح221852101008 7  65.43

62 راسب 0غغغغغغايات جاسم محمد حسن221852101010 8  0.00

81 راسب 0غغغغ5653براء ناصر عبد الحسين بعيبع221852101012 9  0.00

78 ناجح 678370615855472جنات علي صكبان ذيخان221852101014 10  67.43

82 راسب 0غ50غغ7485جوريه جبران مزهر عبد علي221852101015 11  0.00

71 راسب 500غغ525062حنين فراس انور فرهود221852101016 12  0.00

75 راسب 0غغ50غ50غزهراء احمد جميل حيدر221852101017 13  0.00

81 راسب 0غ5028583039زهراء اسعد تركي غميس221852101018 14  0.00

79 ناجح 708485847674552زينب أسعد عوده حمد221852101020 15  78.86

84 ناجح 636874555559458زينب شاكر رحيم عليوي221852101022 16  65.43

83 راسب 0غغغغ61غزينب علي ناصر تمر221852101023 17  0.00

80 راسب 600غغ51غ55ساره حسين فرحان شاهر221852101024 18  0.00

78 راسب 0غغغغ73غساره عوده خلف لفته221852101025 19  0.00

80 راسب 5658504161500سجى اسعد عبد الحسن عابر221852101027 20  0.00

78 راسب 658259760غغسرى حكيم محمد جلب221852101028 21  0.00

70 راسب 0غ6255غ5969سمر جيجان صالح ساجت221852101029 22  0.00

86 ناجح 879293968597636ضحى لطيف ميس عبد الرزاق221852101030 23  90.86

85 راسب 51680غ727661طيبه الزهراء نعيم كاظم صالح221852101031 24  0.00

66 راسب 5051575050290عبير مهدي تركي خيون221852101032 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الفرات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

68 راسب 0غغغغغغعذاري خالد عبد ا زعير221852101033 26  0.00

71 راسب 5050543850690عليه جبار عبد علوان221852101035 27  0.00

79 راسب 6032693550620فاطمة خلف ريكان عطشان221852101037 28  0.00

75 راسب 520غغغغ56فاطمه عبد الهادي رديني عجيل221852101039 29  0.00

88 ناجح 667264636650469مآسي عادل خماط احثال221852101041 30  67.00

70 راسب 500غ52645951نور الهدى اصعب عبد الجليل حسن221852101043 31  0.00

61 راسب 0غغغغغ50نور الهدى عبد المنعم حمد جكي221852101044 32  0.00

80 ناجح 518073886084516نور خالد جابر راضي221852101045 33  73.71

81 راسب 5134502850520هدى مهدي ضيدان عكش221852101047 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


