
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 الفيحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 50510صفر775750ساره محمد خلف صالح221752109032 1  0.00

84 راسب 0غ54غ565056أزل سالم مكي خنجر221852109001 2  0.00

93 ناجح 635083565368466آمنه خالد ريكان طمعه221852109002 3  66.57

95 ناجح 715977506664482اسراء عبد الرضا رزاق غازي221852109003 4  68.86

86 راسب 0غ5451535061اماني شهيد حسب بلط221852109004 5  0.00

90 ناجح 756787546161495ايات منصور خلف طاهر221852109005 6  70.71

87 راسب 5729625050290ايمان عبد الرحيم كاظم مهوس221852109007 7  0.00

89 ناجح 716273605951465ايه عبد السلم جبر شلش221852109008 8  66.43

87 راسب 6627725058340بدور سعد عودة جخيور221852109009 9  0.00

86 ناجح 685478505050436بنين عباس راضي حسين221852109010 10  62.29

84 راسب 0غ50غغغ56بيادر أيوب يوسف سالم221852109011 11  0.00

87 راسب 0غ70غ685063تقى انمار علي غلب221852109012 12  0.00

86 ناجح 716078716576507حوراء عبد ا عبد الحسين ابراهيم221852109014 13  72.43

91 ناجح 725062767488513حوراء محمد شاهر بجاي221852109015 14  73.29

غ راسب 0غغغغ7466حوراء نعيم هاشم خلف221852109016 15  0.00

82 راسب 532829310غ51دموع غالب خزعل سحيب221852109017 16  0.00

76 ناجح 505053525059390رسل كريم عبد الحسن داخل221852109018 17  55.71

92 راسب 6039505052570زمرد عقيل كامل محسن221852109019 18  0.00

95 ناجح 7369100656650518زهراء احمد صالح محمد221852109020 19  74.00

84 ناجح 655298525050451زهراء خافور ابراهيم محمد221852109021 20  64.43

80 راسب 0غغغ50غ57زهراء علي طالب مطعم221852109022 21  0.00

64 راسب 0غغغغغ59زهراء مالك سعدون عنيد221852109023 22  0.00

79 راسب 0غغغغغ54زهراء محمد خضير عباس221852109024 23  0.00

82 راسب 6254763350200زهور جميل شعلن ضيدان221852109025 24  0.00

85 راسب 5050570غغ61زينب راجي محمد بندر221852109026 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 الفيحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 0غغغ525050زينب صباح داخل حاشوش221852109027 26  0.00

81 راسب 5020575061230زينب عبد المحسن جبار خفيف221852109028 27  0.00

94 راسب 0غغغغغ61سجى فالح خليف حالوب221852109031 28  0.00

85 ناجح 725667555050435شاه زنان زهير حميد عبد ا221852109032 29  62.14

93 راسب 0غغغ65غ63ضمائر رحمان راضي عباس221852109034 30  0.00

84 راسب 0غغغغ5054طيبة باسم شاكر طاهر221852109035 31  0.00

86 ناجح 655087695061468طيبة علي عبد الكريم هويدي221852109036 32  66.86

85 راسب 0غ50غ60غ61غصون عمار عبد الكاظم جويد221852109037 33  0.00

83 راسب 0غغغ57غ61كوثر عبد الزهره ديوان عبود221852109041 34  0.00

82 ناجح 645170505254423لرا عبد عريبي لهماد221852109042 35  60.43

89 ناجح 827275556483520مريم علي جواد كاظم221852109044 36  74.29

81 راسب 5021635053510ندى اسماعيل شاهر بجاي221852109047 37  0.00

83 راسب 0تسعغ6231%5119نور الهدى ريسان مناحي شويش221852109048 38  0.00

84 راسب 5336665050500وسن عمار عبد الكاظم جويد221852109050 39  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


