
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 أور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

78 ناجح 786358516250440أيات عباس صبري طاهر221752154002 1  62.86

76 معيد 50590صفر637158آيه مؤيد محسن جمعه221752154003 2  0.00

75 ناجح 646663666379476ايمان جاسم ملغوص شوكان221752154006 3  68.00

80 معيد 91931000صفر96صفرتبارك جعفر علي ياسين221752154007 4  0.00

88 معيد 0م8684807978تبارك علي وهاب صبار221752154008 5  0.00

73 معيد 63653850500صفرتغريد صلح هادي هندي221752154009 6  0.00

80 معيد 0صفر58صفر5853صفرحوراء احمد حسين علي221752154011 7  0.00

85 ناجح 849068667574542حوراء عباس خضر حاجم221752154012 8  77.43

86 معيد 6062500مصفرمحوراء عبد الحسن رداد ظاهر221752154013 9  0.00

84 معيد 75800م839080زهراء أحمد داخل حسين221752154014 10  0.00

81 معيد 0صفرم74صفر6770زهراء شريف عبد الحسن مريهج221752154015 11  0.00

73 معيد 580صفر50585274زهراء ياسين ثامر حسن221752154018 12  0.00

77 ناجح 695958605259434زينب حسين م عبد الرضا221752154019 13  62.00

74 ناجح 505550506979427زينب رواء كريم ياسر221752154020 14  61.00

71 معيد 500مم50صفر63زينب ناظم معارج شاهر221752154021 15  0.00

82 معيد 0صفر69صفر669487شهد كاظم يوسف جابر221752154023 16  0.00

83 معيد 6579705050330عهد علي عبد سدخان221752154024 17  0.00

67 معيد 6852704056500غدير سعد ضاوي خلوي221752154025 18  0.00

75 ناجح 786657507070466غصون م حسن خضير221752154026 19  66.57

70 ناجح 556765505659422فاطمة م كاظم م221752154028 20  60.29

79 معيد 0صفرصفر93م8298فاطمه جريان احمد حردان221752154030 21  0.00

77 معيد 850م67صفر8075فاطمه محسن حسين علي221752154031 22  0.00

88 معيد 86758282970مفاطمه وليد حميد كشاش221752154032 23  0.00

84 ناجح 847662746074514ماجده عبد الرحمن عناد جبار221752154033 24  73.43

83 ناجح 738082606265505ملك حميد بلسم زغير221752154034 25  72.14

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 أور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

95 ناجح 917797928285619مياده صبيح خالد خزار221752154035 26  88.43

85 معيد 753857520صفر69نور عامر هاشم زعيل221752154036 27  0.00

89 معيد 0صفر91صفرصفر9197ولء مهدي جويد حمود221752154037 28  0.00

71 معيد 720صفر6450صفر51يقين محسن حسين علي221752154038 29  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


