
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 ناجح 615061557157440امل عبد المحسن نهار عمير221622107005 1  62.86

83 راسب 5038546466500فاطمة زبيدي كاطع شاهر221622107028 2  0.00

65 راسب 5240666654530ايه احسان حسن راضي221722107005 3  0.00

89 ناجح 616584885971517براء اسعد خلف عبد221722107006 4  73.86

67 راسب 0غغ5450غ55بهية حبيب جعفر نعمه221722107007 5  0.00

80 راسب 0غغغغ5765تهاني حسين عبيد وهيب221722107008 6  0.00

83 راسب 5727805057610حنين ثامر مسلوب سنكر221722107009 7  0.00

78 ناجح 506162505050401حنين علي فاخر عمر221722107010 8  57.29

94 ناجح 796883726389548حوراء كاظم حسن زغير221722107011 9  78.29

86 ناجح 635282695850460حوراء محسن كريم يوسف221722107012 10  65.71

81 ناجح 647272555454452خديجة صيوان سالم عفات221722107016 11  64.57

85 ناجح 807089666059509دعاء رحيم سعدون عريج221722107017 12  72.71

79 ناجح 646281505065451دعاء رحيم فرحان فرج221722107018 13  64.43

83 ناجح 505891605778477رؤى هادي عبد ثجيل221722107021 14  68.14

82 راسب 5050575550390رسل جبار م حسين221722107023 15  0.00

82 راسب 5024805050500زهراء جاسم حمود كاصد221722107025 16  0.00

70 راسب 52705659500غزهراء رحيم جياد عبد الواحد221722107026 17  0.00

72 ناجح 645166815350437زهراء مثنى هاشم جعاز221722107027 18  62.43

74 ناجح 565068615050409زينب سعد شهاب عبيد221722107028 19  58.43

74 راسب 5025625051370صابرين قاسم مكطوف بشاره221722107031 20  0.00

84 ناجح 595084507569471علياء عزيز جهيلي معيبد221722107032 21  67.29

75 ناجح 616170745669466علياء نعيم حميد م221722107033 22  66.57

84 ناجح 685085755350465غفران سلمان فاضل خضير221722107035 23  66.43

81 ناجح 615060715068441فاطمة الزهراء صلح عبد ا معيجل221722107036 24  63.00

65 راسب 0غغغ56غ50مريم هادي ورش شايع221722107039 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

69 راسب 6137766752300منى عبيد مبارك سلطان221722107040 26  0.00

80 راسب 6123773769740نوال حميد داخل عفات221722107041 27  0.00

69 راسب 5037756050500هدى كاظم سالم جثير221722107043 28  0.00

64 ناجح 575756505050384هديل عبد الجبار عطيه عبد221722107044 29  54.86

85 ناجح 686082505450449هند سلمان داود شناوه221722107045 30  64.14

91 ناجح 775056655054443وفاء شهيد احمد عباس221722107047 31  63.29
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


