
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 بردى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

163رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 0غ605050غ68احلم عبد الحسين قند وادي221752163001 1  0.00

91 راسب 0غغ62505935اسراء عماد جواد كاظم221752163002 2  0.00

94 ناجح 838885647865557افراح قاسم سالم مشرف221752163003 3  79.57

77 راسب 0غغغ62غ64امنه كريم محسن حاجم221752163005 4  0.00

83 راسب 240%12%59505015انوار محسن فلح شمهود221752163006 5  0.00

90 راسب 250%11%62506812ايه عدنان حسين غلب221752163007 6  0.00

84 راسب 250غ61556224بيادر دريد عامر جبار221752163008 7  0.00

89 راسب 6321632431240داليا غني عجيل زاجي221752163010 8  0.00

85 راسب 0غغغ51غ52زهراء عبد عاتي شناوه221752163012 9  0.00

85 ناجح 686552505550425زهراء كريم حسن ناهض221752163013 10  60.71

92 ناجح 756997506150494زهراء نعيم كاطع عبد ا221752163014 11  70.57

61 راسب 0غ50غ53غ50عذراء م علي جبار221752163016 12  0.00

78 راسب 0غغغغغ55غدير رزاق عاتي شناوه221752163017 13  0.00

92 راسب 510غغ685373فاطمة عقيل عبد ا عطيه221752163018 14  0.00

78 راسب 0%595060213018فاطمة كريم كاظم علي221752163019 15  0.00

95 راسب 0غغغ626663مريم علي جبار غضبان221752163020 16  0.00

89 راسب 5850596042560منى عامر عبد العالي سلمان221752163021 17  0.00

81 راسب 0غغغغغ51ندى رحيم عبد الزهرة مطلك221752163022 18  0.00

75 راسب 0غغغ51غغنور الهدى مطشر عبد منهل221752163023 19  0.00

86 ناجح 695384505264458نور خالد حسين هداد221752163024 20  65.43

91 راسب 6964642553510هدى عدنان م خلف221752163026 21  0.00

85 راسب 54350غ503858هدى ناهي هليل عبد ا221752163027 22  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 بردى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

163رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


