
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

90 راسب 5155286672540بدور ناصر رزاق فجر221622106007 1  0.00

56 راسب 5050290%342119آيات حسن سعدون فجر221722106001 2  0.00

73 راسب 63500غ536962اسيل سمير حرز ناصر221722106002 3  0.00

66 راسب 5239285350500امل كاظم عبد الحسين ثجيل221722106003 4  0.00

81 راسب 53550غ505069بتول علي حسين يازع221722106004 5  0.00

82 راسب 5060226639320تقى عطيه عبد ا ناصر221722106006 6  0.00

77 راسب 79570غ58غ50حنان عبيد ذياب فضيل221722106008 7  0.00

63 راسب 3950246260300خديجه حسن حنظل جابر221722106010 8  0.00

71 راسب 5737505056330دعاء غني علي جبار221722106012 9  0.00

93 ناجح 756961697172510رباب عباس مطشر سعيد221722106013 10  72.86

81 ناجح 605455655056421رحيل عباس بدر مدهوش221722106014 11  60.14

90 راسب 5151503760630ريام سعد صالح هاشم221722106015 12  0.00

64 راسب 5039583959500زمن عبد خيون طاهر221722106016 13  0.00

75 راسب 5029615050500زهراء عبد الكريم شنشول شريجي221722106017 14  0.00

73 ناجح 536281735750449زهراء فهد صالح عبيد221722106018 15  64.14

71 راسب 5029505650500زهراء كاظم عبد ناصر221722106019 16  0.00

84 راسب 0غغ50غغ50زينب عبد الحسين جعفر ضمد221722106021 17  0.00

82 ناجح 545167757250451زينب مراد بهلول جايد221722106022 18  64.43

93 ناجح 545050505050397زينه عبد الرزاق رشك باني221722106023 19  56.71

66 راسب 5030336158220سارة قاسم عطيه ضيدان221722106024 20  0.00

75 راسب 0غغغغغغساره ميثاق قاسم طخم221722106025 21  0.00

59 راسب 5050505750210سجى صادق باقر موسى221722106026 22  0.00

79 راسب 0غغغغغ51سجى م عذاب فلحي221722106027 23  0.00

50 راسب 0%505017%372219سماح كشيش عبد الرضا ثجيل221722106028 24  0.00

80 ناجح 507250506054416سميه حاكم عباس فرحان221722106029 25  59.43

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

61 راسب 0غ50غغغغسهير آياد رحيم صايل221722106030 26  0.00

65 راسب 5029504052500شيماء عبد هويش عبد221722106031 27  0.00

79 راسب 6262356159500صابرين كاظم تبينه عاجل221722106032 28  0.00

61 راسب 0غ54غغغغصابرين وهاب ثجيل هيجل221722106033 29  0.00

غ راسب 0غغغغغغضحى خالد بداي نمل221722106034 30  0.00

70 راسب 5150305960500عبير كاظم حسين جبر221722106035 31  0.00

75 راسب 62500غ50غغعذاري جواد كاظم عيسى221722106036 32  0.00

71 ناجح 525059626150405عذاري يوسف منهل لفته221722106037 33  57.86

82 ناجح 595650577755436فاطمه عبد المير جعفر زغير221722106041 34  62.29

غ راسب 0غغغغغغفاطمه ماجد كاظم مرزوك221722106042 35  0.00

78 راسب 5066325753360كوثر سالم زايد خلف221722106044 36  0.00

83 راسب 0غ54غغغغكوثر عبد الحسن حسناوي كطوف221722106045 37  0.00

63 راسب 0%32295019%3716مريم طالب عبد الشريف مسير221722106047 38  0.00

86 راسب 0غ50غغ5050مريم عادل حسين مهلهل221722106048 39  0.00

67 راسب 0غ52غغ5050نبأ ثامر فهد مطير221722106049 40  0.00

51 راسب 0%563517%14%4018نرجس رعد سعيد عبد ا221722106051 41  0.00

52 راسب 3638305750210نرجس علوان عبود خزعل221722106052 42  0.00

81 ناجح 586362717773485نور خالد مهدي ثامر221722106053 43  69.29

77 راسب 4233385253500نور كامل عبد العظيم ماذي221722106055 44  0.00

66 راسب 5023335956270نور مجيد جاسم جودة221722106056 45  0.00

76 راسب 4238505051500نور هادي علي حسن221722106057 46  0.00

84 راسب 5050503852380نورس حمادي عبد الحسين خيون221722106058 47  0.00

79 راسب 0غ5350505665هدى مطشر ياسر خلف221722106062 48  0.00

53 راسب 5029505371500ولء يوسف كامل مزيعل221722106064 49  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

49 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


