
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 ام البنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 6350505027520ايات علي ناصر كزار221612152006 1  0.00

100 معيد 5263562750500زهراء عباس عبد الكاظم عليوي221612152034 2  0.00

91 معيد 6060890م7563اديان جاسب نعيمه عطية221742152001 3  0.00

83 معيد 6229503337500ايات صادق سلطان مذكور221742152002 4  0.00

84 ناجح 857050507364476ايات م فنخير عايد221742152003 5  68.00

85 معيد 5350212732530حوراء علي فريد جياد221742152004 6  0.00

83 معيد 5059425240500خديجه م حسني حنيفش221742152006 7  0.00

95 ناجح 817469708599573زينب عبد المير محسن عودة221742152008 8  81.86

88 معيد 740صفر83898662سارة حيدر يوسف زميط221742152010 9  0.00

87 معيد 5039260صفر5550سجى جاسم فيصل طارش221742152011 10  0.00

87 معيد 0م9368صفر3578سجى علي محسن موسى221742152012 11  0.00

88 معيد 93920صفر849493عبير ستار عبد غضيب221742152013 12  0.00

90 معيد 0صفر6856585059علياء سعد كاظم عبد الحسين221742152014 13  0.00

89 معيد 0ممصفرم5250فاطمة مفرح بديوي حنيفش221742152015 14  0.00

82 معيد 90830م92صفر88مريم عمار قاسم م221742152017 15  0.00

87 معيد 840صفر85887793مها باسم جابر ياسر221742152018 16  0.00

87 معيد 0صفر5024صفر5167ندى سهيل عبد الكاظم سعدون221742152019 17  0.00

85 معيد 6968405454670نور جاسم عبد ا صيوان221742152020 18  0.00

77 معيد 0صفر50صفرصفر5357نورس حسين عبد الحسن منخي221742152021 19  0.00

92 ناجح 757183507288531هدى جمعة عبد منخي221742152022 20  75.86
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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 ام البنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


