
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 النصر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 معيد 57500م628259اخلص محيسن صباح حسن221752167001 1  0.00

86 معيد 5664507142630افراح حميد عوض منخي221752167002 2  0.00

86 معيد 34500صفر647550بتول جليل حمر كزار221752167004 3  0.00

74 معيد 390مصفر607352دلل كاظم خمخيم شهيب221752167005 4  0.00

69 معيد 20410م394136رحاب هويدي ظاهر شلل221752167006 5  0.00

51 معيد 0م%355016مصفرزهراء جبار محسن جبر221752167007 6  0.00

85 معيد 7461740صفر7487زينب حوير شمس شغناب221752167008 7  0.00

83 ناجح 645363835377476سجى سلمان عبد ا خليف221752167010 8  68.00

76 معيد 30370ممم52سجى كريم هداد فراك221752167011 9  0.00

80 معيد 930مم799568ضحى طعمه شمخي سميسم221752167012 10  0.00

79 معيد 50500صفر635052عفاف رزاق كاظم جبر221752167013 11  0.00

90 معيد 0م7457687339علياء ستار ثجيل دفار221752167014 12  0.00

84 ناجح 696977625066477غفران حميد ضاحي شرهان221752167015 13  68.14

92 معيد 0صفر6373628471فاطمه كريم محسن عذار221752167016 14  0.00

85 معيد 0م73788472صفرمريم جليل كاظم شمخي221752167019 15  0.00

92 ناجح 706568626165483مريم جواد كاظم يعكوب221752167020 16  69.00

84 معيد 57680م658055مريم علوان حمود عصفور221752167021 17  0.00

86 معيد 29630م535057مريم كريم عذاب حسين221752167022 18  0.00

81 معيد 5828503540380مريم كويت حسن حسين221752167023 19  0.00

85 معيد 860م85صفر5874نور الهدى طالب رشيد م221752167025 20  0.00

86 معيد 5033500صفر5023هدى احمد عبيد صبر221752167027 21  0.00

69 معيد 0صفر%3811صفر3950هدى جعفر معارج حمد221752167028 22  0.00

87 ناجح 738081766791555هدى خضير غياض حسين221752167029 23  79.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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