
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الفضائل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 818685786379562ازهار حامد عبد جعاز221742104001 1  80.29

65 ناجح 615073505760416حنان صادق كاظم جميعي221742104003 2  59.43

82 معيد 730صفر66648082خمائل عوده حسون صباح221742104004 3  0.00

88 معيد 0صفر9499م98صفردعاء م وريوش م221742104005 4  0.00

75 معيد 0صفر637854صفر59رباب ماجد جبار مهاوي221742104006 5  0.00

81 معيد 570مم788174رباب معن خريبط حسين221742104007 6  0.00

82 معيد 690م92صفر6268رغد عدنان كيلو جعاز221742104008 7  0.00

97 ناجح 91969710010090671رملة حميد صدام علي221742104009 8  95.86

79 معيد 530مم705761زهراء رضا ثجيل خليف221742104010 9  0.00

صفر معيد 0%17صفرصفرصفرم68زهراء سجاد أشناع ساهي221742104011 10  0.00

85 معيد 57590صفر657360زهراء طاهر عبد م حسن221742104012 11  0.00

95 معيد 0صفرممصفر8090زهراء عبد النبي خلف سلمان221742104013 12  0.00

84 معيد 390صفر50%685618زهراء فلح حسن عبيد221742104014 13  0.00

83 ناجح 889793849679620زينب احمد بركة حيدر221742104015 14  88.57

82 ناجح 787471958269551زينب صادق كاظم جميعي221742104016 15  78.71

93 ناجح 9797911009990667زينب عطية عبد العزيز هاشم221742104017 16  95.29

87 معيد 0صفرصفر96م9398زينب محسن حنون عيادة221742104018 17  0.00

صفر معيد 720م919293مسحر علي محسن جايد221742104019 18  0.00

88 ناجح 949487989192644سكنه حسن سبتي شهيب221742104020 19  92.00

93 معيد 790صفر75796589فاطمة حميد مجيد رائد221742104021 20  0.00

85 معيد 0صفرصفر88صفر8496فاطمة غرام أسهير لفته221742104022 21  0.00

91 معيد 550مم54صفر64فاطمة م كاظم جمعه221742104023 22  0.00

90 معيد 680صفر76م85100فرح عفيف م رشيد221742104024 23  0.00

89 ناجح 828464625764502مروى حامد عبد جعاز221742104025 24  71.71

82 معيد 0صفر8886858286مريم رياض سلمان عبد الكريم221742104026 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الفضائل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0صفرممصفر85صفرمريم عبد العباس سبع نتيش221742104027 26  0.00

92 معيد 690م71صفر8777مريم كاطع ماجد شظر221742104028 27  0.00

94 معيد 0صفر9595م100صفرنجلء جلل جابر محيل221742104029 28  0.00

93 معيد 0صفرمصفر918779نجلء كريم عبد ا عباس221742104030 29  0.00

89 معيد 860مصفرصفرم94نسرين بداي عبد الصاحب جبوري221742104031 30  0.00

85 معيد 0صفر10091م100صفرنور ناجي تايه مطر221742104032 31  0.00

89 معيد 840مصفر83م94نيران عبد الكاظم طاهر عبيد221742104033 32  0.00

82 معيد 500م5660مصفرهبه علي شراد مرسول221742104034 33  0.00

82 معيد 0صفرصفرصفرم93صفرهيام جلل جابر محيل221742104035 34  0.00
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