
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 النور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

86 معيد 6629505060580أسا م كامل عبد221752156001 1  0.00

85 ناجح 696485736680522اخلص فهد شاوي عطيوي221752156002 2  74.57

73 معيد 51550صفر575660استبرق عباس شبيب عطيه221752156003 3  0.00

84 معيد 50500صفر552550اسراء حسين جلود نصيف221752156004 4  0.00

87 ناجح 917077898071565الء رحيم عبد هويل221752156005 5  80.71

صفر معيد 0صفر7176635057انوار علي عبد الحسن رستم221752156006 6  0.00

70 معيد 5837614240390ايات خالد كاطع عبود221752156007 7  0.00

73 معيد 0صفر41صفر563655ايات كاظم شنيار عاكول221752156008 8  0.00

90 معيد 8589860صفر8465ايناس جايد صالح م221752156009 9  0.00

91 ناجح 725075535052443ايناس رياض عويد حبيب221752156010 10  63.29

79 معيد 6467734050510تقوى م صوباط محسن221752156011 11  0.00

88 معيد 0م505933صفرمتقى جبار قاسم م221752156012 12  0.00

85 معيد 54410صفر717481تهاني جاسم حسين معيجل221752156013 13  0.00

79 معيد 35420م535056حنان جبر واشي حسين221752156014 14  0.00

صفر معيد 7882828096790حنان صباح ضيدان عودة221752156015 15  0.00

78 معيد 0صفر%2112صفرصفر55حنين خالد عطا ا عاجل221752156016 16  0.00

80 معيد 4221502628530دعاء رزاق كسار هاشم221752156017 17  0.00

93 معيد 0صفرصفر72صفر7055دعاء صادق رحيم عويد221752156018 18  0.00

84 معيد 5953824140350رسل احمد ثامر فاضل221752156019 19  0.00

صفر معيد 0صفرعشرصفر67صفر67ريام فلح حسن ناصر221752156020 20  0.00

صفر معيد 33520صفر412666زهراء حسن كاظم خماس221752156021 21  0.00

87 ناجح 728777675064504زهراء حسين عبد الخضر عيال221752156022 22  72.00

89 معيد 0صفر70صفر785784زهراء علي جليل كريم221752156023 23  0.00

74 ناجح 575070535150405زهراء علي حميد مراد221752156024 24  57.86

95 معيد 5950500صفرم74زهراء كطران خلف عبود221752156025 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 النور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 معيد 6235695032350زهراء م كريم علي221752156026 26  0.00

70 معيد 0صفر30735064صفرزينب عماد حميد محسن221752156027 27  0.00

85 معيد 0%503117صفر6155زينب عناد كمر حسين221752156028 28  0.00

صفر معيد 0مم61735732سجى رحيم صالح رضا221752156029 29  0.00

61 معيد 0%522653312915سهى م جاسم علي221752156030 30  0.00

90 معيد 0م8973946587شفاء م عبد الرضا عوده221752156031 31  0.00

89 ناجح 635684827571520صبا عبد الحسين جار ا م221752156033 32  74.29

62 معيد 37390%50255017عذراء شعلن جابر شايع221752156036 33  0.00

83 معيد 7550673950500علياء مهدي صخيل عبود221752156037 34  0.00

89 معيد 0صفر688450عشر65غفران كاظم كريم علي221752156038 35  0.00

87 معيد 0م837679ثمان82فاطمة ثجيل ذهب عبود221752156039 36  0.00

87 معيد 696164500صفر68فاطمة جواد كاظم نعيس221752156040 37  0.00

85 معيد 0صفر%19ثلث50صفر40منال لطيف شفلوك عرابي221752156042 38  0.00

77 معيد 6120762840340ميساء عليوي سفيح محيسن221752156043 39  0.00

88 معيد 520مم%693818نرجس لطيف صيوان عويد221752156044 40  0.00

85 معيد 756464900صفر63نور ازهر رهيوط جعيول221752156045 41  0.00

79 معيد 7740836281660نور الهدى جعفر كريم كاظم221752156046 42  0.00

88 معيد 5928645033350نور الهدى حسن جويد شهيب221752156047 43  0.00

78 معيد 2824360صفر5740نور الهدى عبد المطلب نعمة موسى221752156048 44  0.00

91 معيد 34250صفر56صفر58نور الهدى يوسف حاجم فرحان221752156049 45  0.00

85 معيد 0م5541صفر6425نور عبد جبر عبيد221752156050 46  0.00

95 معيد 6750665470390هبة رزاق جويد منخي221752156052 47  0.00

79 معيد 0صفر5533645035هدى حامد جابر ضاحي221752156053 48  0.00

83 معيد 5923585050400هديل كريم فليفل ضاري221752156054 49  0.00

78 معيد 57310صفر79صفر50هيلين فزاع عبد علي عبد ا221752156055 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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