
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 الفضائل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

80 ناجح 535155695068426اخلص محمود حسن شمخي221752104001 1  60.86

82 معيد 560صفر63715970اسراء مهدي طعمه فنجان221752104002 2  0.00

88 معيد 0م6752585035افراح سعد مصاول ضيدان221752104003 3  0.00

78 معيد 0مصفرم575552ايمان ابراهيم خليل جعفر221752104005 4  0.00

86 معيد 5750507239710بتول احسان عبد صخي221752104006 5  0.00

86 ناجح 806163605059459تهاني م سكر هويمل221752104007 6  65.57

92 معيد 0صفر8350صفر8372حنان معارج عبيد جناح221752104008 7  0.00

86 معيد 0صفر5667627023رملة علي عمران مكطوف221752104009 8  0.00

84 ناجح 696350737175485زهراء مرتضى ناجي م حسن221752104010 9  69.29

93 معيد 8381870صفر7663زينب حيدر شامي شناوي221752104011 10  0.00

79 معيد 0م5969796652زينب هادي عجيل جبير221752104012 11  0.00

90 معيد 6555506855310سجى جابر خليل شبيب221752104013 12  0.00

89 ناجح 748282876882564سجى عبد المير حموده جاسم221752104014 13  80.57

86 معيد 68890صفر848785سجى عبد الزهره يوسف جمعه221752104015 14  0.00

77 ناجح 715050526157418سرى جابر خليل شبيب221752104016 15  59.71

94 معيد 910صفرصفرصفر6860سلوان فوزي جخيم بحر221752104017 16  0.00

86 معيد 730مم505067فاطمه جواد كاظم عبيد221752104018 17  0.00

92 معيد 6050386632290مريم بدر مفتاح يعقوب221752104019 18  0.00

91 معيد 66930صفر745789منتهى م عبد جعاز221752104020 19  0.00

78 معيد 5251525221500نبأ حميد غوشان مجيول221752104021 20  0.00

85 معيد 53380صفر655067ندى عبد الرحمن عباس سعدون221752104022 21  0.00

84 معيد 0م817660م73نرجس حسن علي حسين221752104023 22  0.00

90 معيد 29420م593941وفاء عبد الكاظم موزان نعيم221752104024 23  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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