
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

ثانوية قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

92 راسب 505957560غ55ساره صبار مفتن جاسم221522136024 1  0.00

80 راسب 5039505052500نجلء حمود ضاري ياسر221522136031 2  0.00

78 راسب 5530525058560اجراس اياد صاحب كاظم221622136001 3  0.00

85 ناجح 615056506654422زينب عدنان جابر علوان221622136012 4  60.29

80 ناجح 505052505050382الزهراء عبد الجبار محسن دخيل221722136002 5  54.57

67 ناجح 505061655650399ايات اياد شناوه جبر221722136003 6  57.00

73 ناجح 565050555958401ايات لطيف هاشم لزم221722136004 7  57.29

93 راسب 0غغ55625268ايات هاشم طاهر محسن221722136005 8  0.00

83 ناجح 518457605058443تقوى احمد علوان عباس221722136006 9  63.29

78 راسب 0غغغغغ50تقى علي شرشاب عكاب221722136007 10  0.00

69 راسب 5428563771500حنين حافظ علي كطاف221722136008 11  0.00

76 ناجح 506661635058424حنين علي هاشم جابر221722136009 12  60.57

60 راسب 0غغصفرصفر5026حوراء زيدان خلف كامل221722136010 13  0.00

84 راسب 500غغ50غ55حوراء علي حسن معين221722136011 14  0.00

84 ناجح 515359506357417رحاب شنيف ساهي راضي221722136012 15  59.57

67 راسب 5050545056330زهراء احمد جواد كاظم221722136015 16  0.00

74 ناجح 768466756764506زهراء احمد درويش م221722136016 17  72.29

85 ناجح 647570537161479زهراء جبار علي جابر221722136017 18  68.43

80 ناجح 505050575050387زهراء حسين هتلر كاظم221722136019 19  55.29

72 راسب 5040695061500سجى علي خافور جوده221722136021 20  0.00

77 راسب 0غغغغغغصابرين جوده طعيمه معله221722136022 21  0.00

70 راسب 0غغ50غغغعذراء م بريسم طوفان221722136025 22  0.00

78 راسب 63530غغغ53ناديه كاظم راضي وادي221722136031 23  0.00

70 راسب 5137295031400نور الهدى عبد الحسن موسى جاسم221722136033 24  0.00

79 ناجح 585056505054397نور الهدى عكاب عطشان نعاس221722136034 25  56.71

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

ثانوية قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

66 راسب 5440535061370هدى كريم عبد ا عوده221722136035 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


