
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 العقبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

صفر معيد 52677766910صفرايمان حسن ثامر ناصر221752111001 1  0.00

79 معيد 500أربعم505052ايناس عبد العباس زبيري بنور221752111002 2  0.00

84 معيد 0صفر70صفر607272تقى عدنان عجد سنيو221752111003 3  0.00

86 معيد 66790صفر787677تقى علي لكين م221752111004 4  0.00

92 معيد 50280صفر523641رنا مقداد حزام جار ا221752111005 5  0.00

85 معيد 360صفر68صفر6767زهراء حسن جاسم عبيد221752111006 6  0.00

94 معيد 0م948910097صفرزهراء رزاق احمد لفله221752111007 7  0.00

86 معيد 0م71صفر675471زينب راشد قاسم خضير221752111008 8  0.00

88 معيد 543450500صفر77زينب صالح مهدي صالح221752111009 9  0.00

84 معيد 6950522940500زينب قنبر خنجر منهل221752111010 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشسجى قاسم م عجيل221752111011 11  0.00

86 معيد 61410صفر735067سرى سامي خلف جاسم221752111012 12  0.00

88 معيد 6953515051260سكينة فالح عبد النبي حسن221752111013 13  0.00

88 معيد 0م66619090صفرسهى ماهر نعمة بندر221752111014 14  0.00

86 معيد 810صفر9260صفر68شيماء ارهيف حسن مزبان221752111015 15  0.00

92 معيد 0م78صفر807280عتاب عبد الرحيم خلف وني221752111016 16  0.00

91 معيد 700صفر41صفر6689عذراء خليف صبيح عويد221752111017 17  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشفاطمة ورد م مونس221752111018 18  0.00

76 معيد 4050505055570منى غني ثامر ناصر221752111019 19  0.00

89 معيد 680م52صفر7062ميسلون عبد الرزاق دايش معيجل221752111020 20  0.00

91 معيد 0صفر687174مصفرميلد جاسم م غضبان221752111021 21  0.00

91 معيد 500صفرصفر55م60نادية رياض طعيمة بندر221752111022 22  0.00

87 معيد 0صفر517064صفر63نجلء كامل ثجيل صبر221752111023 23  0.00

83 معيد 730صفر73705670هدى جبار عباس عسكر221752111024 24  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية العقبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

111رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي
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مدير المركز
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