
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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

65 معيد 0%13مصفر502950أسماء سرور كرير سلطان221752116001 1  0.00

68 معيد 503933270%5018أمواج حامد ارهيج شلش221752116002 2  0.00

89 معيد 6240548450670ارجوان محمود عواد جودة221752116003 3  0.00

94 معيد 0صفر8189787157اساور علء حسن مجهول221752116004 4  0.00

87 معيد 0صفر6653556536الء رزاق صبار وحيد221752116005 5  0.00

89 معيد 0عشر6050617064اماني صلح سالم خضير221752116007 6  0.00

87 معيد 65630صفر745265انتصار سعدون رية طاهر221752116008 7  0.00

67 معيد 0%343250362713ايمان عادل مايوس عكاب221752116010 8  0.00

82 معيد 790صفر70806664ايمان عبد ا جبر حسن221752116011 9  0.00

75 معيد 260صفر50374151بنين قاسم رضيوي إبراهيم221752116012 10  0.00

89 معيد 6750645640350تبارك رعد سلمان عبيد221752116013 11  0.00

87 معيد 5237728659840حنين قاسم عبد الرضا صباح221752116014 12  0.00

77 معيد 0صفرصفر42285035حوراء مجيد منشد حسين221752116015 13  0.00

89 ناجح 919591918484625رسل حميد محسن بطي221752116016 14  89.29

88 معيد 62610صفر778976رسل علوي انوري عطشان221752116017 15  0.00

67 معيد 5031556156420رضاء ستار كريوش عبد ا221752116018 16  0.00

86 ناجح 685075825254467زهراء رحيم موحان منهل221752116019 17  66.71

84 معيد 0%605070425016زهراء محسن خيون مطلك221752116020 18  0.00

85 معيد 0صفر5771صفر7459زينب كامل شريف خليف221752116021 19  0.00

م معيد 0%11%4128395119سجى علي كاظم راضي221752116022 20  0.00

81 ناجح 618578797471529طيبة عقيل نعيم جليب221752116023 21  75.57

87 معيد 540صفر50336360عل كريم مجيد مري221752116024 22  0.00

89 معيد 6475767559330فاطمة سعود سعيد منشد221752116025 23  0.00

86 ناجح 645054787059461كوثر ناصر سعيد منشد221752116026 24  65.86

79 معيد 320صفر5026صفر50مروة حيدر عباس مسعد221752116027 25  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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 795979746679523مريم حزام عايد حزام221752116028 26  74.71

96 معيد 0%19م6673م65مريم سعد صبار تويلي221752116029 27  0.00

76 معيد 0%32422714%5019منى كاظم ظنه رهيج221752116030 28  0.00

78 معيد 0%504155582819هدى فيصل كاطع معلي221752116031 29  0.00

61 معيد 5235385238310هيفاء عبيد زبون مبارك221752116032 30  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


