
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 النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

25 معيد 0صفر64صفر69صفر74احرار حسين ياسر حمزه221752169001 1  0.00

85 معيد 0مصفرمصفر98ماسراء علي سنيد جابر221752169002 2  0.00

90 ناجح 9593100889990655افراح حميد فنجان مخلب221752169003 3  93.57

83 معيد 5150502132260بنين عطيه عبد راهي221752169004 4  0.00

84 ناجح 757686546580520ثريا جبر رهيف عكال221752169005 5  74.29

83 ناجح 889491759189611حوراء خضير عبد حسين221752169006 6  87.29

76 معيد 5130552540410خوله عباس حمود شاطي221752169007 7  0.00

83 معيد 0صفرصفر80718578زهراء جاسم يوسف يدام221752169008 8  0.00

73 معيد 3822502750360زهراء صافي جاسم مشرف221752169009 9  0.00

71 معيد 6839875258500زينب اصلح علي حسين221752169010 10  0.00

79 معيد 0صفرصفرم707682زينب سعد عبد العزيز علي221752169011 11  0.00

91 ناجح 837579507268518زينب علء كريم رزوقي221752169012 12  74.00

78 معيد 0صفر7350716080زينب علي حمدان عامر221752169013 13  0.00

87 معيد 0ممصفر50م50زينب عيسى عبد ثويني221752169014 14  0.00

86 ناجح 788378586969521سجود حسين صالح مهدي221752169015 15  74.43

80 معيد 0صفرصفر6050صفر69شيماء حسين وارد عوده221752169016 16  0.00

80 معيد 74520صفر733578علياء سعيد مهيهي سهل221752169017 17  0.00

88 معيد 0صفر6827712431غدير فرحان جابر عبيد221752169018 18  0.00

74 معيد 0صفر5321673450فاطمه علي حمدان عامر221752169019 19  0.00

78 معيد 5234593726250فاطمه كريم ناصر شبيل221752169020 20  0.00

78 ناجح 806493545774500فاطمه هوري هنيدي رميض221752169021 21  71.43

79 معيد 0صفر41صفر545663كوثر شهيد كريم بجاي221752169022 22  0.00

84 معيد 0صفر7161665074لجين عبد المجيد مرزه علي221752169023 23  0.00

80 معيد 6834642751560ملك سلمان عواد سلمان221752169024 24  0.00

66 معيد 5025573250290ندى فاضل مهيهي سهل221752169025 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 النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

71 معيد 0صفر6150685064نرجس حبيب حمادي خليف221752169026 26  0.00

83 ناجح 797481516868504نرجس حسين محسن رحم221752169027 27  72.00

82 ناجح 888988729074583نور الزهراء حمود سواري نعمان221752169028 28  83.29

92 معيد 0صفر848079صفر74نور الهدى شلل وارد سيف221752169029 29  0.00

90 معيد 82760صفر868598نور الهدى نزار جبار حمزه221752169030 30  0.00

90 معيد 7250743362340هدى صبار جواد حسين221752169031 31  0.00

82 ناجح 798196688474564هدى عيسى حسن شبوط221752169032 32  80.57

79 معيد 50230صفر553068هدى فاضل مهيهي سهل221752169033 33  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشهديل مهدي صالح خلف221752169034 34  0.00

78 معيد 50500صفر577978ورود سالم خلوهن مخلف221752169035 35  0.00

78 معيد 52500صفر685084ياسمين عباس جاسم عبيد221752169036 36  0.00

المشاركون

36 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


