
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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0صفر7670707366أثمار جمعه شايع جاثر221742171001 1  0.00

93 معيد 0صفرصفر68725038ألهام مطشر نعاس بدن221742171002 2  0.00

87 معيد 590صفر68608551ابتسام خميس شمهوط جوار221742171003 3  0.00

91 ناجح 836988797879567ابتهال صبيح عبد الرضا ساجت221742171004 4  81.00

94 معيد 0مصفر83827789اسراء ياسر هادي كشيش221742171005 5  0.00

89 ناجح 587554728068496اسلم ياسر عمير سحيب221742171006 6  70.86

86 ناجح 725170717168489اسيل علي ساجت شلبه221742171007 7  69.86

88 معيد 500صفر72666557اماني صافي عبد الحسين محسن221742171008 8  0.00

56 معيد 0مممصفر25صفرايمان عرموط فهد داود221742171009 9  0.00

96 ناجح 95100981009190670ايمان علي ساجت شلبه221742171010 10  95.71

87 ناجح 779586847591595بتول ساجد هاشم حويد221742171011 11  85.00

90 ناجح 87969610010088657بتول فرحان خضير صالح221742171012 12  93.86

83 معيد 6477850صفر7577بنين منشد حران شنف221742171013 13  0.00

91 ناجح 94100929810099674بيداء خليف سريح حمود221742171014 14  96.29

89 ناجح 767261926972531تبارك مخلص عوده شنيار221742171015 15  75.86

82 معيد 400صفر535654صفرتقى جواد كاظم لزم221742171016 16  0.00

91 ناجح 888985939690632حوراء اثير ماجد م221742171017 17  90.29

85 معيد 0ممصفرصفرم65حوراء رعد جاسم م221742171018 18  0.00

87 ناجح 677669847672531دعاء عواد سلمان خلف221742171019 19  75.86

95 ناجح 787467506671501دعاء كريم سهيل شرهان221742171020 20  71.57

93 ناجح 857497759088602دنيا رزاق خليف جبر221742171021 21  86.00

82 ناجح 818686697773554رحاب طالب جعفر سالم221742171023 22  79.14

86 ناجح 596055766574475رقيه ناصر خلف رضا221742171024 23  67.86

89 ناجح 828392979992634رواء جليل شاكر جلب221742171025 24  90.57

86 ناجح 576377505679468زهراء جبار عسكر صفر221742171026 25  66.86

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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 879292878080612زهراء طالب موازي سلطان221742171027 26  87.43

86 ناجح 667366645365473زينب رضا كاظم مصارع221742171028 27  67.57

91 ناجح 767688767984570زينب عبيد لطيف عباس221742171029 28  81.43

91 ناجح 877983757679570زينب كريم حنون خليف221742171030 29  81.43

97 ناجح 919590959784649سجا ناصر حسين عويد221742171031 30  92.71

92 ناجح 606661587764478سرى عبد علي مطر حالوب221742171032 31  68.29

62 معيد 0صفر685750صفر60ضحى عزيز هادي كشيش221742171033 32  0.00

84 ناجح 857683928373576عذراء حسين نجم عبد ا221742171034 33  82.29

93 معيد 0صفرمصفرصفرصفر81فاطمه رحيم عبد الساده طعيمه221742171035 34  0.00

73 معيد 500صفر59415350فاطمه كريم هادي كشيش221742171036 35  0.00

80 معيد 586556630صفر62فاطمه نعيم خلف فرج221742171037 36  0.00

97 ناجح 849387948893636كريمه نعيم جبر مغير221742171038 37  90.86

89 معيد 5741706863570مريم كاظم سلمان عاتي221742171039 38  0.00

94 معيد 780صفرصفر778090معالي ناجي جوي شنف221742171040 39  0.00

92 معيد 500صفر56506171مها عواد صكر صفوك221742171041 40  0.00

93 ناجح 726567817871527نجلء فلح حسن ناصر221742171042 41  75.29

91 معيد 8667930صفر7074نجلء كريم جواد مطرود221742171043 42  0.00

83 معيد 230%14صفر663150ندى اصلح عبد الصاحب مهدي221742171044 43  0.00

85 معيد 7736845659540ندى عاشور ردام كاووس221742171045 44  0.00

80 معيد 0صفر6363727356نور الهدى حامد ذرب كبر221742171046 45  0.00

86 معيد 89890صفر887881نوره نصار حسين عبد221742171048 46  0.00

90 ناجح 859292829188620هبه كتاب جاسم كزار221742171049 47  88.57

87 معيد 33360صفر634258هدى خير ا كريم مجيبل221742171050 48  0.00

94 معيد 840صفرصفر79صفر80هدى رعد حسن سلمان221742171051 49  0.00

94 معيد 750اثنتان71%19صفر33هدير قاسم م صيهود221742171052 50  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 :3
ذي قار

اعدادية قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

75 معيد 5552500م5041هند حميد كاظم جدوع221742171053 51  0.00

79 معيد 330مم593650ورود علي عبد الحسن حنون221742171054 52  0.00

المشاركون

52 
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 74.51 88.24 84.00 75.00 81.63 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


