
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 رملة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 645064655054440تبارك م خليل اسماعيل221612115019 1  62.86

89 ناجح 725350505156421ريام شعلن حسين ناصر221612115031 2  60.14

92 ناجح 635854505850425هدى كريم حسن جلب221612115081 3  60.71

79 معيد 0صفر76صفر779389أديان علي محي شوكان221742115001 4  0.00

88 معيد 0صفر6658صفر7362أطياف سلم خلوهن م221742115002 5  0.00

94 ناجح 696874675863493آيات فاضل حسن علي221742115003 6  70.43

90 معيد 74760م618276اسراء حمود مطير نفس221742115005 7  0.00

86 معيد 670صفرصفرصفر6690اسراء خضير ناهي حسين221742115006 8  0.00

صفر معيد 680م70876459اكرام طعيمه ناهي حسين221742115007 9  0.00

93 ناجح 769087827277577ايمان كريم نجم عبد ا221742115008 10  82.43

88 ناجح 666550675950445ايناس علي كاظم مزيعل221742115009 11  63.57

77 معيد 53680صفر587465بنين سليم خلف زعين221742115011 12  0.00

89 معيد 0صفر74صفر566660تبارك هادي شاهين سعدون221742115012 13  0.00

95 ناجح 859994888092633حوراء عدنان عبد حميدي221742115014 14  90.43

78 معيد 0صفر3054صفر5876حوراء قاسم نعيم حسون221742115015 15  0.00

63 معيد 6070504039530ختام حسون عباس علوان221742115016 16  0.00

92 معيد 0صفرصفر59705074رباب شعلن حسين ناصر221742115018 17  0.00

94 ناجح 737586868568567زهراء حيدر كطران طاهر221742115019 18  81.00

80 معيد 500%5068503416زينب خلف ثجيل محيبس221742115020 19  0.00

85 ناجح 889598899380628زينب داخل هتلر ضاوي221742115021 20  89.71

86 معيد 0مم525562صفرزينب كريم جبري كعشيش221742115022 21  0.00

80 معيد 53576662560صفرزينب وادي جابر شكبان221742115023 22  0.00

82 ناجح 747073815487521سجى جابر خلف جبر221742115025 23  74.43

81 معيد 0صفرصفر50715250سلوى محيسن سمير فنخير221742115027 24  0.00

80 معيد 0صفر90م638582سمر حمود مطير نفس221742115028 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 رملة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

115رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 معيد 760صفرصفرصفر8397فاطمه حسين عطوان عزيز221742115031 26  0.00

91 معيد 0صفر69صفر747574فاطمه سلم علي صادق221742115032 27  0.00

88 ناجح 648685898962563فاطمه علوان جاسم م221742115033 28  80.43

86 ناجح 545076828572505مريم احمد رحيم صكبان221742115036 29  72.14

85 ناجح 878976979884616مريم كريم نجم عبد ا221742115037 30  88.00

93 ناجح 908890779187616نور ابراهيم محسن جابر221742115039 31  88.00

86 معيد 5859653850500نور عبد الجبار عبد الساده عبد ا221742115040 32  0.00

86 ناجح 585555565356419نورا حميد كيف جار ا221742115041 33  59.86

82 معيد 520صفر62917364هدى عدنان ناهي حسين221742115043 34  0.00

المشاركون

34 
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 100.00 87.10 65.52 75.86 73.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


