
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 تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 ناجح 686684618471525أثمار جليل فليح عبد الحسين221752106001 1  75.00

91 ناجح 756652506956459أسماء حسين عنيد تعبان221752106003 2  65.57

88 راسب 7550882850540أم البنين سعد فرج محسن221752106005 3  0.00

69 راسب 0صفر56%75828212استبرق حسن كاظم نعمه221752106007 4  0.00

71 راسب 6853633650410اسراء مهيدي جويد سدخان221752106008 5  0.00

86 ناجح 655270516052436الء هوال يساس رشاد221752106009 6  62.29

71 راسب 0%506063335811ايات احمد جابر ثجيل221752106011 7  0.00

82 راسب 7150705050390دعاء فاضل عباس كريم221752106013 8  0.00

75 ناجح 657472606458468دموع مجيد ثامر كريم221752106014 9  66.86

غ راسب 0غغغغغغرشا شهاب غاوي فرحان221752106016 10  0.00

90 راسب 36290%50295015رقيه م كامل فدعم221752106017 11  0.00

92 راسب 7325623450500ريام وحيد عذاب مياح221752106018 12  0.00

82 راسب 7769752957500زمن جهاد كاظم عليوي221752106019 13  0.00

85 راسب 5150583150290زهراء حسن صياح محسن221752106021 14  0.00

81 راسب 0%645061314019زهراء مسير امريد سعد221752106022 15  0.00

78 راسب 6259503250320زينب حميد جاسم علوان221752106023 16  0.00

67 راسب 5965553450330زينب فلح عبد الحسن ناصر221752106024 17  0.00

83 ناجح 686958676066471ساره جبر ريسان مزبان221752106025 18  67.29

73 راسب 0%2615غ2350غسجى عباس شعلن منشد221752106026 19  0.00

69 راسب 0غغغغغ66عبير سعد حاتم حنش221752106029 20  0.00

58 راسب 0غغغ56غ62عذراء فاضل عباس كريم221752106030 21  0.00

85 راسب 7871773155660غفران صبيح صالح عبيد221752106031 22  0.00

86 ناجح 686760568250469غفران م حسين عباس221752106032 23  67.00

71 ناجح 728369505452451فاطمه سهيل محسن عوده221752106033 24  64.43

74 راسب 0غ54غ625960فاطمه عادل حسين م221752106034 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 تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 6982792350500فاطمه علي جاسم عسكر221752106035 26  0.00

73 راسب 7152683550500فاطمه فلح عبد الحسن ناصر221752106036 27  0.00

71 راسب 5632742433240فرات صبيح حرجان علواش221752106038 28  0.00

79 راسب 0غ50غ656556كفاح عبد الرضا مسير طوينه221752106039 29  0.00

80 راسب 6361642750620هدى عبد الكريم فاضل طلل221752106042 30  0.00

66 راسب 0غغغغغ62هدى عزيز جاسم جوده221752106043 31  0.00

90 ناجح 8996100929695658هند جاسم عبد محيسن221752106044 32  94.00

53 راسب 0غغغ59غ51وجدان عوده مجدي مال ا221752106047 33  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


