
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 بضعة الرسول للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

129رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 راسب 5050505831530انتظار ياسر حسين عليوي221752129002 1  0.00

81 راسب 0غغ5552غ50ايمان فاضل عويد كاظم221752129003 2  0.00

87 ناجح 675060785068460حوراء ابراهيم نايف صالح221752129004 3  65.71

87 راسب 5929555041340دعاء شلكه سالم حمادي221752129005 4  0.00

70 راسب 50500غ505050رباب كاظم ظاهر ثجيل221752129006 5  0.00

83 راسب 6131503141390رجاء عبد ا عبد الخضر جاسم221752129007 6  0.00

90 ناجح 506078585175462رجاء ناصر جابر مسير221752129008 7  66.00

85 راسب 500غ5050غ53رغد جبار مكطوف مظلوم221752129009 8  0.00

78 راسب 560غغ67غ62زهراء ارحيم صبر حالوب221752129010 9  0.00

78 ناجح 525050575555397زهراء م علي جابر فرج221752129012 10  56.71

78 راسب 5233515351750زينب صويلح عليوي وافي221752129013 11  0.00

84 ناجح 556573515450432زينه صادق علي فيصل221752129014 12  61.71

86 راسب 0غغغ50غ50زينه نبيل شعيوط طحيبش221752129015 13  0.00

87 راسب 5234616657510سعاد جعفر سالم عور221752129017 14  0.00

82 راسب 5040505050250سمر اكرم شرشاب معيوف221752129018 15  0.00

82 راسب 5057505050360صفاء عبد ا عبد الخضر جاسم221752129019 16  0.00

79 راسب 0غغغغغغفاطمه شعلن عداي عويز221752129021 17  0.00

69 راسب 500غ52غغغفاطمه منذر زعيبل مرزوك221752129022 18  0.00

85 ناجح 566670797258486مريم رياض شعيبث مساعد221752129023 19  69.43

غ راسب 0غغغغغغمريم عبد الساده خفيف كريم221752129024 20  0.00

90 ناجح 626377877888545هدى سعد عبد عيسى221752129025 21  77.86

73 ناجح 505055505865401وسن عدنان خليل غاوي221752129026 22  57.29

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 بضعة الرسول للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

129رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


