
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 معيد 0صفر5725512828اسراء جواد كاظم احمد221752150001 1  0.00

86 معيد 41390صفر745971أسراء عذبي عاتي ضهد221752150002 2  0.00

90 معيد 0صفر28م675451امل عطيه سلمان مهاوش221752150003 3  0.00

91 ناجح 887282857886582آيات خالد حسن ناصر221752150004 4  83.14

87 معيد 720مصفر666780ايه ماجد كامل نعيمه221752150005 5  0.00

69 معيد 5242565050400تبارك سالم عبد رهيف221752150006 6  0.00

77 ناجح 728073797081532حوراء اكرم تقي جابر221752150007 7  76.00

85 ناجح 596369505059435حوراء عبد المير جابر عبيد221752150008 8  62.14

72 معيد 0صفرصفر70صفر66صفرخلود سمير صلل حبيب221752150009 9  0.00

59 معيد 510%15واحد503250رؤى عباس كاظم راضي221752150010 10  0.00

81 معيد 6954783464500رباب ساجت وحيد سعدون221752150011 11  0.00

61 معيد 330م5754%18مرباب م كاظم احمد221752150012 12  0.00

69 معيد 0صفر33صفر646850رحمه ذياب حميد كاظم221752150013 13  0.00

89 معيد 0ممم62صفر69زهراء حيدر علي فاضل221752150015 14  0.00

77 معيد 5054560صفر7655زهراء خالد تايه صياح221752150016 15  0.00

85 معيد 0صفر8059807778زهراء خالد جميل ناصر221752150017 16  0.00

79 معيد 6542545055650زهراء احمد محسن كاظم221752150018 17  0.00

72 معيد 5963675033540زهراء ناصر حسين احمد221752150019 18  0.00

69 معيد 6253585039500زهراء نعيم هاشم جازع221752150020 19  0.00

72 ناجح 725060506050414زينب فاضل شهد محيل221752150022 20  59.14

79 معيد 765068530صفر83ساره اكرم فليح ياسر221752150023 21  0.00

72 ناجح 775372747277497ساره صلح كاظم م221752150024 22  71.00

75 معيد 675555670صفر61ساره عادل ناجي حمود221752150025 23  0.00

69 معيد 50530صفر636250سحاب عطشان شريف موزاي221752150026 24  0.00

69 معيد 590صفر73917951سحر م عبد الحسين عيدي221752150027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

68 معيد 530صفر7364صفر60صابرين م فيصل نعمه221752150028 26  0.00

86 معيد 640خمس60326652طيف عبد ا عبد الرضا رحيمه221752150030 27  0.00

74 معيد 0م32صفر61مصفرطيف عماد كاظم حسن221752150031 28  0.00

81 معيد 6341522029290عذراء زياد خليل راشد221752150032 29  0.00

68 معيد 0%16صفر6441صفر66عذراء زيد خلف عبد221752150033 30  0.00

76 معيد 63690م616379علل احمد نجم عبد221752150034 31  0.00

82 معيد 5531715050360فاطمه حسن غريب جبر221752150035 32  0.00

72 معيد 6650535035500فاطمه كاظم نجم مطرود221752150036 33  0.00

86 ناجح 9094971009599661فاطمه م رويح شدود221752150037 34  94.43

78 ناجح 785668757478507مريم علي رشيد حميد221752150038 35  72.43

م معيد 0مممممممريم عماد عبد المحسن غميس221752150039 36  0.00

78 معيد 50270صفر8063%18مريم ناصر حسين حسن221752150040 37  0.00

72 معيد 0صفر553436صفر65مريم نجاح فرحان محارب221752150041 38  0.00

83 معيد 6656713333410مياده كريم عوده عبيد221752150042 39  0.00

79 ناجح 726294746685532نبأ احمد جبار حسب221752150043 40  76.00

63 معيد 0صفرصفرصفر6050صفرنرجس حسن لواف فنطل221752150044 41  0.00

79 معيد 610صفر63558362نرجس عبد الجبار مهلهل عبد الحسن221752150045 42  0.00

77 معيد 280%18صفر62صفر58نسرين عبد الزهره جوده حسين221752150046 43  0.00

75 معيد 50560م7171صفرنور الهدى وسام هادي شعلن221752150047 44  0.00

78 معيد 0صفرم665858منور عبد المير عبد الجليل جابر221752150048 45  0.00

51 معيد 200صفرصفر31%19صفرهبه انس ثامر منعم221752150049 46  0.00

68 معيد 270م%13صفر5042هدى حسين لفتة عوده221752150050 47  0.00

79 معيد 90959298920مهدى خالد طعيس برغش221752150051 48  0.00

75 معيد 0صفرم545250مهدى عبد المير عبد الجليل جابر221752150052 49  0.00

75 ناجح 696082576267472ياسمن كامل طالب حميد221752150053 50  67.43
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المشاركون

50 
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