
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 الشراق  اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

187رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 640غ65546437آيات كريم عناد بشيت221752187002 1  0.00

83 راسب 50500%62575418آيات م وريوش مسير221752187003 2  0.00

91 ناجح 785279536587505اركان جاسم مروح نصير221752187004 3  72.14

84 ناجح 725068535967453اسراء عادل فارس عبيد221752187005 4  64.71

91 ناجح 765782506168485ايناس ذياب شهيب سالم221752187007 5  69.29

88 راسب 7950653252530بتول عبد الحسن فاخر هلل221752187008 6  0.00

86 راسب 0غغغ625053بتول كريم سلمان حسين221752187009 7  0.00

88 راسب 7155653550690براق باسم جخيم ياسين221752187010 8  0.00

76 راسب 0غغغ50غ55جنان صبيح مسير عايد221752187011 9  0.00

87 راسب 0غ50غ805062جنان فلح هليل عبيد221752187013 10  0.00

86 ناجح 635165505758430حنين اياد فاضل هارون221752187014 11  61.43

83 ناجح 805080635260468خديجه عبد علي زباله لفته221752187015 12  66.86

89 راسب 600غصفر755177رحيل حميد عطيه مذبوب221752187016 13  0.00

غ راسب 0غغغ806487زهراء جميل م ياسين221752187017 14  0.00

94 ناجح 796974527072510ساره حميد باقر هلل221752187020 15  72.86

90 راسب 7050553250250ضحى سعيد حسن مهوس221752187021 16  0.00

87 راسب 360صفر%62395018نبأ علي حسين عامر221752187024 17  0.00

91 راسب 50600غ705071ندم ناصر جعفر علي221752187025 18  0.00

91 راسب 5861702550340نمارق علي محسن عبود221752187026 19  0.00

88 راسب 6852573152750نور الهدى صفاء غني بدر221752187027 20  0.00
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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 الشراق  اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

187رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


