
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 رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 0غ64غ5250غاديان كريم خلف زعين221852115001 1  0.00

87 راسب 0غ%5550795011الء محسن عليوي حمد221852115002 2  0.00

99 ناجح 656191636889536ايمان كريم مطير بهيرو221852115003 3  76.57

86 ناجح 556466585150430بنين علي شاكر عبد الحسن221852115006 4  61.43

68 راسب 0غ50غ85غ50خديجه كاظم خلف نجرس221852115010 5  0.00

88 ناجح 758489856679566رانيه احمد شدهان نعيثل221852115011 6  80.86

85 ناجح 585680506177467رباب جاسم نعيم حسون221852115012 7  66.71

غ راسب 0غ50غغ50غزهراء حازم فليح هادي221852115015 8  0.00

88 راسب 3675574151500زهراء حسن جبر راضي221852115016 9  0.00

67 راسب 0غ50غ67غ50زينب حسن كزار بدير221852115018 10  0.00

83 راسب 0غ50غ78غ53زينب شنشل كزار حسن221852115020 11  0.00

غ راسب 500غ62غ8283زينب عبد الكاظم خلف نعمه221852115021 12  0.00

79 راسب 500غغ70غغزينب علي خضير سلمان221852115022 13  0.00

90 راسب 5257605041580زينب مؤيد جبار ازعيبل221852115023 14  0.00

85 ناجح 505069535050407سجى حسين علوان جبر221852115024 15  58.14

86 ناجح 535781605567459سجى علي نعيم عيدي221852115025 16  65.57

84 راسب 655050610%3018صابرين علي حسين والي221852115026 17  0.00

85 راسب 5550693333390صبا خضر كامل ناصر221852115028 18  0.00

93 راسب 50575851500غصفا جواد كاظم خلف221852115029 19  0.00

غ راسب 0غغغغغ50عذراء رياض شريف خصاف221852115030 20  0.00

66 راسب 0غغغ505065غزلن ستار مطر عبد221852115031 21  0.00

82 راسب 5037685050380فاطمه حسين زعيبل حمر221852115032 22  0.00

92 ناجح 606376877668522فاطمه سليم خلف زعين221852115034 23  74.57

78 راسب 5250784050520لجين حميد عباس صافي221852115036 24  0.00

93 راسب 6050873653500منار عليوي كاطع هندل221852115037 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 رملة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 0غ51غ75غ52منار ياسين مكطوف جاسم221852115038 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور جابر شاكر عطيه221852115039 27  0.00

97 راسب 53500غ505069هدى كريم لمي صاحي221852115040 28  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


