
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 الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

62 راسب 38290%50356618اديان عبد المير مرهج خزعل221752149001 1  0.00

82 راسب 6150633459560ايات حازم خالد راشد221752149003 2  0.00

76 ناجح 665074505050416بنين احمد صبيح زايد221752149004 3  59.43

76 راسب 5759593559580تبارك احمد حسن عبد221752149005 4  0.00

71 راسب 5664555062330تبارك داود جواد كاظم221752149006 5  0.00

66 راسب 0غ50غغغ55تبارك عبد المير ارسيل حمد221752149007 6  0.00

80 راسب 7053502861570خديجه ماجد فرهود طران221752149008 7  0.00

80 ناجح 598153725050445دعاء طالب شلش جعفر221752149009 8  63.57

84 ناجح 877480878283577رسل امجد ناصر حسين221752149010 9  82.43

72 راسب 67580غ735450رقية عدنان كشيش عبود221752149011 10  0.00

75 راسب 6754572350570رمله علي فريد كاظم221752149012 11  0.00

72 راسب 0غغغ50غ63زهراء عوده غركان دوخي221752149014 12  0.00

65 راسب 0غ5051532250زهراء كرار عباس عبد221752149015 13  0.00

52 راسب 5850795050280زهراء يوسف عبد الحميد علي221752149016 14  0.00

76 ناجح 706961668585512زينب عبد الرزاق م عبد الرضا221752149017 15  73.14

53 راسب 50515954680غزينب يونس جبار صالح221752149019 16  0.00

79 ناجح 836775647563506سارة عبد الكريم كاظم رهيش221752149020 17  72.29

78 ناجح 959588999893646سجى ماجد كاظم رهيش221752149021 18  92.29

70 ناجح 737963826576508فاتن سليم كاظم حنون221752149022 19  72.57

89 راسب 68550غغ5985ماريه مالك يوسف سلطان221752149023 20  0.00

73 راسب 70570غ645964منار كاظم خلف م221752149024 21  0.00

82 راسب 6088750غغغمنار محمود مشكور ثامر221752149025 22  0.00

73 راسب 6558513970290نبأ فلح عيسى عبود221752149026 23  0.00

86 راسب 32270%53607813هاجر صلح مهدي لفته221752149029 24  0.00

72 راسب 0غ54غ695050هدى صلح مطشر هادي221752149030 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 الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 50590%57746311هدى مناف جبار صالح221752149031 26  0.00

74 راسب 6556502450510يقين رحمان فجر عويد221752149032 27  0.00

المشاركون

27 
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 92.31 100.00 16.67 66.67 0.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


