
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 الكرامة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 605972508551465زهراء جعفر ثجيل عبادي221612151033 1  66.43

81 ناجح 626250505450409ضحى عبد الحسين ياسين جعفر221612151053 2  58.43

90 ناجح 665452507452438ضحى كريم م سعيد221612151054 3  62.57

91 ناجح 668066635050466فر طعمه ناصر حسين221612151060 4  66.57

94 معيد 6950583850500مياده غني عيسى موسى221612151065 5  0.00

خمس معيد 0م68مواحدصفر76اسراء قيس مقداد رجب221742151001 6  0.00

85 معيد 92846690660صفرالء صباح محسن حسن221742151003 7  0.00

91 معيد 0ممم71م65انوار صادق مساعد بجاي221742151004 8  0.00

93 معيد 7165535450420ايناس علي جواد م221742151005 9  0.00

83 معيد 0صفرصفرصفر553350تبارك نجم عبد جبار221742151007 10  0.00

89 معيد 7792700صفر90متقوى نصيف جاسم مهدي221742151008 11  0.00

78 معيد 0صفر8189657375حنين احمد جميل سعد221742151009 12  0.00

م معيد 0مصفر39863733حوراء أحمد فرعون سلمان221742151010 13  0.00

80 معيد 0صفر8084718988دعاء حسين عربي دخيل221742151011 14  0.00

73 ناجح 756473777267501دعاء طعمه شروفي زاير221742151013 15  71.57

85 ناجح 818260827985554روان كريم سرحان عبيد221742151014 16  79.14

88 معيد 0صفر8598857188زهراء اسعد ميس عواد221742151015 17  0.00

79 ناجح 837558758569524زهراء حسن خلف صالح221742151016 18  74.86

83 معيد 6166505023500زهراء حيدر عبد ا حمادي221742151017 19  0.00

85 ناجح 797870776763519زهراء سعد العيبي حيدر221742151018 20  74.14

82 معيد 5969600صفر7469زهراء علي شريف عبد221742151019 21  0.00

71 معيد 0صفر5038صفر6750زينب احمد خليل عطيه221742151022 22  0.00

77 معيد 0صفرصفر76صفرمواحدزينب احمد صبر دحام221742151023 23  0.00

94 معيد 0صفر7984748389زينب عبد الرحمن يوسف سلطان221742151024 24  0.00

76 معيد 0صفر52صفرصفر5587زينب عقيل عبد الرزاق احمد221742151025 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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85 ناجح 779858505950477سجى رائد م كريم221742151027 26  68.14

89 معيد 0صفر8082376874سجى علي مسافر فاخر221742151028 27  0.00

85 ناجح 888293979787629طيبه احمد خضير عبد221742151029 28  89.86

90 ناجح 9796919396100663غدير عبد ا نعيم عبد الكريم221742151030 29  94.71

86 ناجح 949195979683642غفران سامي سمير نايف221742151031 30  91.71

88 ناجح 929393999995659غفران عبد الرحمن كاظم مطر221742151032 31  94.14

89 ناجح 769485789468584فاطمه حسين فاضل ناصر221742151033 32  83.43

60 معيد 0صفر416369صفر57فرح عباس فاضل مهدي221742151034 33  0.00

77 معيد 0مصفر50مصفر50مروه كرم سالم خلطي221742151035 34  0.00

71 ناجح 745670936853485نرجس علي رحيم جبر221742151036 35  69.29

76 معيد 5770500%536415هدى عقيل ناصر جواد221742151038 36  0.00

83 ناجح 667260676161470هديل جواد كاظم حسن221742151039 37  67.14

78 ناجح 615481666059459هند م جاسم م221742151040 38  65.57

89 ناجح 777660717855506ولء حسن منعثر ربيع221742151041 39  72.29
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