
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

ثانوية الشراق  اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

187رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 5850502926240الء حبيب حنون مهوس221852187001 1  0.00

100 ناجح 805956505055450بتول كريم سلمان حسين221852187003 2  64.29

92 راسب 500غغ625068جنان صبيح مسير عايد221852187004 3  0.00

88 راسب 0غغغ55غغجنان عدنان رحيم عطب221852187005 4  0.00

98 راسب 500غ7471غ60حوراء سعد قاسم سعيد221852187007 5  0.00

99 ناجح 888388798479600دعاء عبد الستار وحيد سلمان221852187008 6  85.71

92 راسب 5653643850500دنيا رياض جواد عباس221852187009 7  0.00

98 ناجح 795081625061481زهراء خميس جبار بداي221852187011 8  68.71

100 ناجح 798777719196601زهراء شيحان شرهان شيحان221852187012 9  85.86

99 ناجح 749177935177562زهراء عبد كاظم محمد221852187013 10  80.29

97 راسب 0غغغ665051زهراء وناس هادي جابر221852187014 11  0.00

95 ناجح 658082606682530زينب حسين بحر عليوي221852187015 12  75.71

غ راسب 6269505059710زينب محمد سعدون مهوس221852187016 13  0.00

89 راسب 0غغ57276129ضحى كريم عامل لكن221852187017 14  0.00

83 راسب 0غغغغغ59غدير عباس جبار زغير221852187018 15  0.00

89 راسب 500غغ505553فاطمة ذياب شهيب سالم221852187019 16  0.00

89 ناجح 675976505459454فاطمة رحيم جباري عبيد221852187020 17  64.86

90 ناجح 796587685669514فاطمه عبد الرضا جبار بداي221852187021 18  73.43

94 راسب 5050680غ7960محاسن خليف محمد حسين221852187022 19  0.00

86 ناجح 825883635571498مريم جعيول هاشم عبودي221852187023 20  71.14

96 ناجح 899791929781643ميقات حسين زغير محيسن221852187024 21  91.86

91 راسب 500غغغ6158ميلد عادل عبد الحسين عليوي221852187025 22  0.00

99 ناجح 918885709585613ندم ناصر جعفر علي221852187026 23  87.57

98 ناجح 9110094928496655نور هلل داود محسن221852187027 24  93.57

84 راسب 50640غ716170هدى خالد خضير زغير221852187028 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

ثانوية الشراق  اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

187رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 راسب 500غغغغ53هدى رشيد مويح دويحي221852187029 26  0.00

80 راسب 600غغغ6764يقين حميد وارد سالم221852187030 27  0.00

المشاركون

27 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


