
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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 850غ50748175أبابيل يسر زوير عليوي221752165001 1  0.00

88 راسب 6979782337660أيمان اسماعيل عبيد نعمه221752165004 2  0.00

76 راسب 520غغ505155اسراء شهيد ابراهيم خليف221752165005 3  0.00

87 راسب 6552862950500اسراء علي حسين وارد221752165006 4  0.00

86 راسب 50550صفر725784الء ناصر فليح كاطع221752165007 5  0.00

89 راسب 7463822550680بتول جاسم جابر حسين221752165009 6  0.00

93 ناجح 807277537885538بتول سعد توله عبيد221752165010 7  76.86

85 راسب 0غغغ68غغبنين حسن بدر عبد221752165011 8  0.00

81 راسب 0غغغ73غ61تبارك عواد جدران مساعد221752165014 9  0.00

89 راسب 525050500غ50تقوى علي عبد كزار221752165015 10  0.00

95 راسب 5050832339500جنان عبد العالي شنان عزيز221752165016 11  0.00

81 راسب 6565565065410خديجه نعيم عطشان جبر221752165017 12  0.00

91 ناجح 515182738685519رواء جحيل جابر خضر221752165019 13  74.14

88 راسب 5871615050400روان حيدر شهيد مطر221752165020 14  0.00

67 راسب 0غغغ505460زهراء علي رشيد مطير221752165021 15  0.00

80 راسب 54640غ635667زهراء م كامل هادي221752165022 16  0.00

65 ناجح 566465717078469زينب فليح حسن شناوه221752165024 17  67.00

84 ناجح 587054506064440زينب مانع يوسف ساجت221752165025 18  62.86

93 ناجح 677189587977534عذراء طالب كريم خفيف221752165027 19  76.29

89 راسب 0غ6050675050عذراء عبد الواحد عكيب فضاله221752165028 20  0.00

90 راسب 0غغغ747081فاطمه جبار محسن لهو221752165029 21  0.00

81 راسب 6150613351500فاطمه سلمان حنون جازع221752165030 22  0.00

90 راسب 0غ50غ535455كوثر جواد كاظم طاهر221752165031 23  0.00

83 راسب 6555834150520منى نمر عجيل شريب221752165033 24  0.00

74 راسب 5165645027500نبأ علي كاظم كشمر221752165035 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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 ناجح 515058506350397نرجس نعيم عطشان جبر221752165036 26  56.71

88 راسب 79770غ686990نور الهدى عدنان حميد يعكوب221752165037 27  0.00

77 راسب 0غغغ507086نور عبد الرسول شنان صلل221752165038 28  0.00

81 ناجح 665277746569484هيام هاشم صبار عنكوش221752165039 29  69.14

77 راسب 560غغ525061وجدان صالح نايف شيحان221752165040 30  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


