
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 6253585031500زهراء نعيم هاشم جازع221752150020 1  0.00

69 راسب 50530غ636250سحاب عطشان شريف موزاي221752150026 2  0.00

79 ناجح 645076635950441ابتسام سعود كاطع صمان221852150002 3  63.00

92 راسب 330%5666516114بتول عادل حسين مشاي221852150003 4  0.00

81 راسب 0غغغ638366تبارك كريم عيدان عطيه221852150006 5  0.00

89 راسب 0غ50غغ5750حميده ضيدان جمعه جباره221852150007 6  0.00

77 ناجح 556865546179459حوراء شاكر داخل كاظم221852150008 7  65.57

73 راسب 59500غ66غ65حوراء فائز نعيس عثمان221852150009 8  0.00

94 راسب 0غ6254635058حوراء ماجد صالح عليوي221852150010 9  0.00

61 راسب 230تسع50593334رانيه رعد جوده جازع221852150011 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء خضير عجرش شبيب221852150012 11  0.00

84 ناجح 645576545550438زينب عبد مذكور ثامر221852150016 12  62.57

78 راسب 0غغغغ70غساره علي صياح سباهي221852150018 13  0.00

88 ناجح 708293688367551سناء زعيج حنون حسين221852150019 14  78.71

80 ناجح 556678617457471طيبه علي حسين صبخه221852150021 15  67.29

97 ناجح 617184695072504عبير عطا ا عنبر بصري221852150023 16  72.00

84 راسب 5055644150250عذراء زياد خليل راشد221852150024 17  0.00

96 ناجح 715063595074463فاطمه شاكر حمود كاطع221852150026 18  66.14

85 ناجح 778779917588582فرقان حسين كامل جبر221852150028 19  83.14

83 ناجح 647259607659473قمر هادي عباس عبد الرزاق221852150029 20  67.57

85 راسب 5950505055370مريم نجاح فرحان محارب221852150031 21  0.00

91 راسب 50610غغ6376مسار رسول ناصر جابر221852150032 22  0.00

90 ناجح 646278746765500معصومه عبد الكاظم طويرش طاهر221852150033 23  71.43

87 راسب 6050605034500نرجس حسن لواف فنطل221852150034 24  0.00

99 راسب 5453635041620نسرين عبد الزهره جوده حسين221852150035 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 الوحدة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 0غغغ505050نور الهدى رزاق حميد محمد221852150038 26  0.00

المشاركون

26 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


