
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 الناصرية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

62 معيد 27310%50303218اديان عبد المير مرهج خزعل221752149001 1  0.00

82 معيد 6150632659560ايات حازم خالد راشد221752149003 2  0.00

76 معيد 6630415050500بنين احمد صبيح زايد221752149004 3  0.00

76 معيد 5759593459580تبارك احمد حسن عبد221752149005 4  0.00

71 معيد 5041350صفر5634تبارك داود جواد كاظم221752149006 5  0.00

66 معيد 402750370صفر55تبارك عبد المير ارسيل حمد221752149007 6  0.00

80 معيد 504161570صفر70خديجه ماجد فرهود طران221752149008 7  0.00

80 معيد 534250500صفر59دعاء طالب شلش جعفر221752149009 8  0.00

84 معيد 830م8087م87رسل امجد ناصر حسين221752149010 9  0.00

72 معيد 67580صفر735450رقية عدنان كشيش عبود221752149011 10  0.00

75 معيد 3850570م6754رمله علي فريد كاظم221752149012 11  0.00

89 ناجح 909086929886631ريام عوده كاظم عبد221752149013 12  90.14

72 معيد 30200م633650زهراء عوده غركان دوخي221752149014 13  0.00

65 معيد 0مم%3514صفرمزهراء كرار عباس عبد221752149015 14  0.00

52 معيد 4150360صفر4250زهراء يوسف عبد الحميد علي221752149016 15  0.00

76 معيد 616685850صفر70زينب عبد الرزاق م عبد الرضا221752149017 16  0.00

84 ناجح 765580575771480زينب للي خزعل اعويز221752149018 17  68.57

53 معيد 3550515954680زينب يونس جبار صالح221752149019 18  0.00

79 معيد 756475630ستمسارة عبد الكريم كاظم رهيش221752149020 19  0.00

78 معيد 33889998930مسجى ماجد كاظم رهيش221752149021 20  0.00

70 معيد 760م6382سبع73فاتن سليم كاظم حنون221752149022 21  0.00

89 معيد 5985213668550ماريه مالك يوسف سلطان221752149023 22  0.00

73 معيد 70570صفر645964منار كاظم خلف م221752149024 23  0.00

82 معيد 6088750ممممنار محمود مشكور ثامر221752149025 24  0.00

73 معيد 6529514070310نبأ فلح عيسى عبود221752149026 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
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التسلسل

2017/2016
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الول الدور
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التطبيقي

83 ناجح 715071615769462نور خماس مسير كزير221752149028 26  66.00

86 معيد 0صفر31م533639هاجر صلح مهدي لفته221752149029 27  0.00

72 معيد 54340صفر695050هدى صلح مطشر هادي221752149030 28  0.00

79 معيد 50590صفر567463هدى مناف جبار صالح221752149031 29  0.00

74 معيد 6556503250510يقين رحمان فجر عويد221752149032 30  0.00
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