
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 قلعة سكر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

171رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 معيد 0صفر55645058صفرابتهال قاسم جهاد عطيه221752171001 1  0.00

87 ناجح 865082696782523الء عدنان هادي مطر221752171002 2  74.71

89 معيد 0صفر8193885375ايه هاني هاشم موسى221752171003 3  0.00

85 معيد 0م27م634179بسعاد حمود هلل مفتول221752171004 4  0.00

69 معيد 5454653329500بنين صالح مهدي كاطع221752171005 5  0.00

84 معيد 66810صفر788681خديجه حيدر ساجت شلبه221752171006 6  0.00

86 معيد 29500م585665دعاء عبد الحسين حنون فالح221752171007 7  0.00

80 معيد 0صفرصفر55668252رواء ناجي عبد ا محيسن221752171008 8  0.00

92 معيد 0صفر88898572صفرزهراء سلمان منصور صعيع221752171009 9  0.00

85 ناجح 638370637464502زهراء مسلم صاحب احمد221752171010 10  71.71

75 معيد 0صفر64643150صفرزهراء نبيل عربيد حسين221752171011 11  0.00

89 معيد 0صفر65صفر796190زينب رزاق عطيه معيوف221752171012 12  0.00

84 معيد 0صفر73775984مزينب ماهر ايدام ناهي221752171013 13  0.00

73 معيد 5933715053500زينب محسن ناصر سلمان221752171014 14  0.00

83 معيد 0صفر5939543536سميه سعد ياسين مانع221752171015 15  0.00

86 معيد 7650822739530شهلء حسين علي ساجت221752171016 16  0.00

73 معيد 0صفر39%507514صفرصفاء امير طاهر عبد الحسين221752171017 17  0.00

92 معيد 6361666240500غفران علي شكيري بردان221752171018 18  0.00

64 معيد 5650642038500فاطمه غني طاهر عبد الحسين221752171019 19  0.00

85 معيد 500م50505928فاطمه كاظم خشين لبيد221752171020 20  0.00

86 ناجح 868682838874585كوثر فليح رحيل حوذان221752171021 21  83.57

83 ناجح 685173545556440مروه عبد علي حيدر كيوش221752171022 22  62.86

76 معيد 4128572239340نور الهدى فاضل عطيه عبيد221752171023 23  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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