
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 القوارير للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

413رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 راسب 605050520غغآسيا عناد نعيثل عبد الخظر221852413001 1  0.00

79 راسب 5054614140510أمنيات حاتم ياسر فليح221852413002 2  0.00

86 ناجح 635675505058438ازهار كاصد منشد خضير221852413003 3  62.57

82 راسب 0غغغ50غ50الء ناجي حسين فرحان221852413004 4  0.00

98 ناجح 878994989284642امل نعيم دعلن خليل221852413005 5  91.71

غ راسب 0غغغغغ50انتظار نهير جاسم طاهر221852413006 6  0.00

85 ناجح 565782616365469ايمان فاضل عويد كاظم221852413007 7  67.00

91 راسب 540غغغغغبنين ناصر محسن حمدان221852413008 8  0.00

97 ناجح 859497908499646حنشه رحم جوده دويج221852413009 9  92.29

94 ناجح 515854505059416رباب كاظم ظاهر ثجيل221852413012 10  59.43

92 راسب 6050603856540رجاء عبد ا عبد الخضر جاسم221852413013 11  0.00

86 راسب 5031573550220رحاب احمد ناصر حسين221852413014 12  0.00

95 ناجح 715597686583534زهراء أرحيم صبر حالوب221852413016 13  76.29

88 ناجح 687689526154488زهراء كاظم طعمه زياره221852413018 14  69.71

91 ناجح 728687968674592زينب بديوي طريج جبر221852413019 15  84.57

80 راسب 50520غ60غ50زينب علي محسن شهد221852413021 16  0.00

88 راسب 670غ8050غ59زينب ناذر ثغاب عبد221852413022 17  0.00

85 راسب 0غغغ74غ55زينه نبيل شعيوط طحيبش221852413023 18  0.00

77 راسب 665050580غغسجى علي فرهود مجباس221852413024 19  0.00

90 ناجح 505074595850431سمر أكرم شرشاب معيوف221852413025 20  61.57

78 راسب 565150500غغشهد ناطق اسماعيل عوده221852413026 21  0.00

87 راسب 5054513671500صفاء عبد ا عبد الخضر جاسم221852413027 22  0.00

94 ناجح 666378595268480فاطمه سعيد مجيد زغير221852413028 23  68.57

100 ناجح 798693948986627فاطمه نعيم دعلن خليل221852413030 24  89.57

79 راسب 520غغ53غ52مريم عماد عبد المير نعمه221852413031 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 القوارير للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

413رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 50550غغ5052يقين عبد الكريم منصور سالم221852413034 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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الممتحنون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


