
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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 5030505851500ايناس طالب ثويني لعيبي221522116013 1  0.00

65 ناجح 535051536050382غدير شريف حشيش غانم221622116037 2  54.57

85 ناجح 525850596356423وجدان وهاب عبد الرزاق خضير221622116056 3  60.43

88 ناجح 595079577677486اسراء عبد الواحد نعيمه ياسر221722116001 4  69.43

76 راسب 5127735054530انعام عبد الستار جابر شنباره221722116004 5  0.00

73 راسب 375033220%5118ايات علي م زياره221722116005 6  0.00

79 راسب 5353505251320بلسم حيدر اسماعيل ابراهيم221722116006 7  0.00

75 راسب 5833595453500تبارك كاظم ماضي عطيه221722116007 8  0.00

83 راسب 5033505055270تهاني ناهي رية ظاهر221722116009 9  0.00

77 راسب 50500غ675050حوراء رياض عبد الخضر شناوه221722116010 10  0.00

76 ناجح 605465735652436دعاء هاتف جابر احمد221722116012 11  62.29

75 راسب 5630505150350رسل فاضل حسن عبد221722116014 12  0.00

59 راسب 5050545042290رقية عدنان بدري حسين221722116015 13  0.00

81 ناجح 625180615055440روان سرحان رية ظاهر221722116016 14  62.86

71 راسب 6628635550590ريام كريم حسن حسون221722116017 15  0.00

64 راسب 5040506054500ريم صباح مهدي صالح221722116018 16  0.00

84 راسب 5932506650500زهراء ستار سلمان ماضي221722116021 17  0.00

68 راسب 0غغغغغغزهراء م شاكر علوي221722116022 18  0.00

74 ناجح 505054505156385زينب صالح لهواك نهار221722116023 19  55.00

59 راسب 0%502950393615زينب علي عبد الزهره منصور221722116024 20  0.00

75 ناجح 505063505550393شهد علي ساهي خلوهن221722116026 21  56.14

86 ناجح 685357565869447صابرين نعمه نجيم يلوي221722116027 22  63.86

64 راسب 5236506153500غدير حسين علي يونس221722116028 23  0.00

87 ناجح 687382786862518غدير كريم ضريس فلغوص221722116029 24  74.00

63 راسب 0%17%3018%343012فاطمه جلل م جليل221722116030 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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

61 راسب 0غغغ505052مناسك ستار عبود معارج221722116032 26  0.00

88 ناجح 635663715563459منى باقر خماط مجبل221722116033 27  65.57

89 ناجح 615059516051421منيره م عكله ساجت221722116034 28  60.14

86 ناجح 515063515950410نبأ كامل جودة زاجي221722116035 29  58.57

77 راسب 5341506453500نوال عاشور معله ناصر221722116036 30  0.00

80 ناجح 677461805252466نور مساعد نغماش يوسف221722116038 31  66.57

65 ناجح 585455665056404نورس طعمة نجيم يلوي221722116039 32  57.71

89 ناجح 675470555056441هدى عبد الحميد مجيد عبد الكريم221722116040 33  63.00

75 راسب 5433503630250هند عايش جابر ناصر221722116042 34  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


