
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 العقبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 5050734153500رحاب علي حسين شذر221612111033 1  0.00

70 معيد 6750294050500غفران حميد م وطبان221612111064 2  0.00

89 معيد 0صفر8385988493ابتهال عباس بشارة م221742111001 3  0.00

91 معيد 9797810صفر88مالء زبالة خضير عباس221742111002 4  0.00

96 ناجح 928073928870591الء ناصر ياسر جبر221742111003 5  84.43

89 معيد 670صفر666775مام البنين احمد جاسم عبيد221742111004 6  0.00

90 ناجح 716557767853490ام البنين علي جمعه مبارك221742111005 7  70.00

83 معيد 58718983590مانوار زبالة خضير عباس221742111006 8  0.00

91 ناجح 9797919310089658بنت الهدى كاظم رشاك طعيس221742111007 9  94.00

89 معيد 0صفر6593809095حوراء احمد عزيز شبيب221742111008 10  0.00

93 ناجح 806892928790602حياة ناظم ضهيد حسين221742111009 11  86.00

91 معيد 888783710م91خلود خالد عبد العالي شبيب221742111010 12  0.00

92 معيد 0صفر74407488صفردعاء فلح حسين جابر221742111011 13  0.00

89 معيد 5367502456500رانيا سامي هاشم راضي221742111012 14  0.00

96 معيد 9399890صفر9391رانيا كامل عبد اللطيف عجيل221742111013 15  0.00

88 معيد 0صفر7790صفرم75زهراء سالم مشكور صبر221742111014 16  0.00

85 معيد 0م4182صفرم69زهراء عدي حاتم علي221742111016 17  0.00

79 معيد 3963580صفرصفر58زينب بجاي عبد ربة جبارة221742111017 18  0.00

88 معيد 50540صفر542940زينب عادل منسي فضالة221742111018 19  0.00

93 ناجح 838159787361528زينب عبد حسن ناصر221742111019 20  75.43

84 معيد 0صفرصفرصفرصفر79مسراج عبد الحافظ رسن عبد221742111021 21  0.00

91 ناجح 738684788881581شاه زنان جميل عيسى خنيصر221742111022 22  83.00

90 معيد 0صفر82739486صفرشفاء رمضان شندوخ جبر221742111023 23  0.00

88 معيد 89800صفرصفر8287غفران علي عناية ضيدان221742111024 24  0.00

91 معيد 0صفر899194م87فاطمة سامي غالي ماجد221742111025 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 العقبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 655650556974459فاطمة مسلم نعيم م221742111026 26  65.57

88 معيد 5876752350590لهيب اياد هاشم عبد علي221742111027 27  0.00

90 معيد 0صفر897389صفرمميادة محسن عبيد فريح221742111028 28  0.00

94 معيد 90730صفر767079نرجس سعيد شنيو ثويني221742111029 29  0.00

86 ناجح 566772748672513نرجس عباس شندوخ مطر221742111030 30  73.29

94 ناجح 8799988610093657نور الهدى كمال حمود سعدون221742111031 31  93.86

84 معيد 580صفر62مم61نور علي كاظم غركان221742111032 32  0.00

87 ناجح 848690799476596هدى عبد الهادي قزموز عباس221742111033 33  85.14

89 معيد 0مصفر79687063هدى كاظم شلكه نمر221742111034 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


