
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 الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 575050686656436فاطمه عبد علي فليح حمود221612149050 1  62.29

94 ناجح 546164575367450نور حيدر سعدي حسن221612149058 2  64.29

83 ناجح 756058759187529اديان فلح عيسى عبود221742149002 3  75.57

73 معيد 0صفر33م365660اسماء عبد الكريم ابراهيم عبد علي221742149003 4  0.00

79 معيد 5050623375520امنه يوسف ابراهيم سمير221742149004 5  0.00

86 ناجح 716063676763477ايفان زهير فيصل صالح221742149005 6  68.14

89 ناجح 686388678452511ايمان عباس عبد الحسين عليعل221742149006 7  73.00

89 ناجح 867584839381591بدور جاسم ناهي عبد221742149007 8  84.43

77 معيد 56240%63525017تبارك سالم عبيد مرهج221742149009 9  0.00

91 ناجح 808193879473599جورجي ماجد عبد الزهرة ناصر221742149011 10  85.57

81 معيد 7140505068500حوراء جمعه طالب حاجم221742149012 11  0.00

83 معيد 5535385660500حوراء عبد الحسن حامد وهاب221742149013 12  0.00

83 معيد 6641504063600دعاء ناصر حسين كريم221742149014 13  0.00

78 معيد 0صفر6438606376روان جاسم م صيهود221742149016 14  0.00

74 معيد 3835260ثلث5855رويده رافد عادل حسين221742149017 15  0.00

81 ناجح 635051587654433زهراء اسماعيل احمد سلمان221742149019 16  61.86

71 معيد 6633506770710زهراء سلمان صالح سلمان221742149020 17  0.00

80 معيد 5243503550380زهراء علي مانع حسين221742149021 18  0.00

92 ناجح 886666608686544زينب رشيد صاحب حسين221742149022 19  77.71

88 ناجح 675773877567514غدير حيدر جليل جعيلن221742149023 20  73.43

85 معيد 0صفر7086صفر3654غصون جواد كامل بدر221742149024 21  0.00

81 ناجح 726667798763515غفران زهير فيصل صالح221742149025 22  73.57

76 معيد 5731603424340غفران علء حسين علي221742149026 23  0.00

81 معيد 0صفر50صفر32صفر79ليليان حسين فرحان عبيد221742149027 24  0.00

65 معيد 50345634530ثلثمروه ناصر شلش عبود221742149028 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 الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

72 معيد 500صفر67م6733نمارق طالب حموده مشكور221742149029 26  0.00

74 معيد 69690صفر673550نور احمد شريف كسار221742149030 27  0.00

81 ناجح 727583678172531نور داود موحان ضيدان221742149032 28  75.86

83 معيد 0م36م41%6219نور زيد عبيد شناوه221742149033 29  0.00

66 معيد 0صفر50م633250نور عباس حمدان جاسم221742149034 30  0.00

63 معيد 357252500%5018هبة عباس جباره عبيد221742149035 31  0.00

89 معيد 0صفر7378صفر7339هدى احمد مهدي حمد221742149036 32  0.00

م معيد 0م62م7062مهديل مرتضى حسين ياسين221742149037 33  0.00

59 معيد 23290صفر%15صفر55ورود عبد الرضا عناد مصرع221742149038 34  0.00

78 معيد 0عشر34صفرصفر5757وسناء عبد علي شغي221742149039 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


