
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 0%2211%11صفر5027آلء حسن عصري وحيلي221752101001 1  0.00

81 معيد 820م50637365آلء شريف محسن حمد221752101002 2  0.00

82 معيد 0صفر4134م50مآيات عزيز عباس ظاهر221752101003 3  0.00

81 معيد 2653590صفر6050آيات علي م خضير221752101004 4  0.00

89 معيد 720صفرم738286آيات قاسم حسين يوسف221752101005 5  0.00

83 معيد 0صفر50م624157آيات قاسم عبوده عليوي221752101006 6  0.00

79 معيد 0%17%6124592212آيات مجيد كاظم جثير221752101007 7  0.00

82 معيد 36330صفر697465أيمان لطيف ويطان جويد221752101008 8  0.00

71 معيد 0م37م66%5011اسماء حافظ شلل طعيمه221752101009 9  0.00

74 معيد 28570صفر505258التفات علي م حسن صالح221752101010 10  0.00

78 معيد 500م56635722ايات ساهر م حسين221752101011 11  0.00

89 معيد 6450663436410بنين غانم كاطع حمزه221752101013 12  0.00

96 معيد 780م84م83متقوى رياض خالد فارس221752101014 13  0.00

91 معيد 766453720م62حنين علي قاسم سماوي221752101015 14  0.00

89 معيد 290م54507030زهراء ابراهيم رسول جعفر221752101016 15  0.00

90 معيد 240%5428612919زهراء اسعد تركي غميس221752101017 16  0.00

83 معيد 930م767497مزهراء سليم مكطوف عبيد221752101018 17  0.00

89 معيد 51700صفر5770صفرزهراء عباس فارس مري221752101019 18  0.00

82 معيد 500مم58صفر56زينب شاكر رحيم عليوي221752101020 19  0.00

75 معيد 26290م55%5016سارة حسين فرحان شاهر221752101021 20  0.00

92 ناجح 697181567053492ساره جبار كاظم مزيعل221752101022 21  70.29

م معيد 0%17%14صفر2232مسجى اسعد عبد الحسن عابر221752101023 22  0.00

87 معيد 77810م807992سجى حسين علوان ساجت221752101024 23  0.00

81 معيد 0صفرمصفر503750عذاري خالد عبد ا زعير221752101026 24  0.00

77 ناجح 745654585450423علياء علي حسين علي221752101028 25  60.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

صفر معيد 400مم61صفر65فاطمة خلف ريكان عطشان221752101029 26  0.00

92 معيد 615050750صفر51فاطمه سعد هلول عوده221752101030 27  0.00

79 معيد 535934540صفرملمياء واصف عبد المحسن فهد221752101031 28  0.00

95 معيد 38500صفر645954مأسي عادل خماط احثال221752101032 29  0.00

81 معيد 410م5036م50نور الهدى أصعب عبد الجليل حسن221752101033 30  0.00

93 معيد 570م53م68منور خالد ويطان جويد221752101034 31  0.00

85 معيد 0صفر58صفر5962منور رياض ويطان جويد221752101035 32  0.00

92 معيد 66620صفر847284هدى كمال كامل عاجل221752101036 33  0.00

68 معيد 0صفر33صفر67صفر57هدى مهدي ضيدان عكش221752101037 34  0.00

84 معيد 677754750صفر66هدى مهدي عبد علي مجيد221752101038 35  0.00

88 معيد 5150605050400هناء جابر نعيمه حسن221752101039 36  0.00
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