
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 0خمسخمس%57505112اسراء جواد كاظم احمد221752150001 1  0.00

86 راسب 37410%74597117أسراء عذبي عاتي ضهد221752150002 2  0.00

90 راسب 6754512530320امل عطيه سلمان مهاوش221752150003 3  0.00

87 ناجح 666780505072472ايه ماجد كامل نعيمه221752150005 4  67.43

69 راسب 0%522756505017تبارك سالم عبد رهيف221752150006 5  0.00

72 راسب 7166937041390خلود سمير صلل حبيب221752150009 6  0.00

59 راسب 28510%50425011رؤى عباس كاظم راضي221752150010 7  0.00

81 راسب 6954783864500رباب ساجت وحيد سعدون221752150011 8  0.00

61 راسب 0غغ5754غغرباب م كاظم احمد221752150012 9  0.00

69 راسب 0صفر%6468503018رحمه ذياب حميد كاظم221752150013 10  0.00

89 راسب 0غغغ62غ69زهراء حيدر علي فاضل221752150015 11  0.00

77 راسب 5054560غ7655زهراء خالد تايه صياح221752150016 12  0.00

85 ناجح 805980777858517زهراء خالد جميل ناصر221752150017 13  73.86

79 ناجح 656754505565435زهراء احمد محسن كاظم221752150018 14  62.14

72 راسب 540غ59636750زهراء ناصر حسين احمد221752150019 15  0.00

69 راسب 6253585030500زهراء نعيم هاشم جازع221752150020 16  0.00

79 ناجح 837076506853479ساره اكرم فليح ياسر221752150023 17  68.43

75 ناجح 617567555567455ساره عادل ناجي حمود221752150025 18  65.00

69 راسب 6362502350530سحاب عطشان شريف موزاي221752150026 19  0.00

69 ناجح 739179515259474سحر م عبد الحسين عيدي221752150027 20  67.71

68 راسب 530غ7364غ60صابرين م فيصل نعمه221752150028 21  0.00

86 راسب 640غ60616652طيف عبد ا عبد الرضا رحيمه221752150030 22  0.00

74 راسب 7380613229290طيف عماد كاظم حسن221752150031 23  0.00

81 راسب 0%2419%63375217عذراء زياد خليل راشد221752150032 24  0.00

68 راسب 0غغغ64غ66عذراء زيد خلف عبد221752150033 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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76 ناجح 616379506369461علل احمد نجم عبد221752150034 26  65.86

82 ناجح 556571505051424فاطمه حسن غريب جبر221752150035 27  60.57

72 راسب 500غ66505350فاطمه كاظم نجم مطرود221752150036 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغمريم عماد عبد المحسن غميس221752150039 29  0.00

78 راسب 6980632750540مريم ناصر حسين حسن221752150040 30  0.00

72 راسب 0غغ65355522مريم نجاح فرحان محارب221752150041 31  0.00

83 راسب 6656712637330مياده كريم عوده عبيد221752150042 32  0.00

63 راسب 0غغغ6050غنرجس حسن لواف فنطل221752150044 33  0.00

79 راسب 610غ63558362نرجس عبد الجبار مهلهل عبد الحسن221752150045 34  0.00

77 راسب 0غغغ62غ58نسرين عبد الزهره جوده حسين221752150046 35  0.00

75 راسب 7171713650560نور الهدى وسام هادي شعلن221752150047 36  0.00

78 راسب 0غغ665858غنور عبد المير عبد الجليل جابر221752150048 37  0.00

51 راسب 0خمس%11ثلث292128هبه انس ثامر منعم221752150049 38  0.00

68 راسب 0غغغغغ50هدى حسين لفتة عوده221752150050 39  0.00

79 ناجح 879095929892633هدى خالد طعيس برغش221752150051 40  90.43

75 راسب 0غغ545250غهدى عبد المير عبد الجليل جابر221752150052 41  0.00
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