
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 البنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

89 راسب 56580غ585054اثمار كاظم خشاله سعيد221622152002 1  0.00

80 راسب 5550295252500حنين كاظم علي مكطوف221622152010 2  0.00

61 راسب 5231505150330دعاء حيدر عبد بدر221622152013 3  0.00

86 راسب 61560غ50غ58زهراء سعد مالح خضر221622152015 4  0.00

55 راسب 5022505050500سجى مؤيد كاظم هادي221622152023 5  0.00

91 راسب 5027665050500سماح قاسم حسب عبد الحسين221622152025 6  0.00

84 راسب 0غ5051505650اخلص علي مناحي رحيم221722152002 7  0.00

82 ناجح 695585505665462اسماء قاسم عيدان جابر221722152003 8  66.00

76 ناجح 645063555552415انوار جواد كاظم سلطان221722152004 9  59.29

60 راسب 6530536750230اوراس سعيد علي جاسم221722152005 10  0.00

80 ناجح 505058535060401ايات جواد كاظم زبن221722152006 11  57.29

غ راسب 0غغغغغغايات عجيل حيال ربيع221722152007 12  0.00

85 ناجح 635587696865492بنين صباح غالي لفته221722152009 13  70.29

83 راسب 0غ50غغ2823تبارك م عبود عبد ا221722152010 14  0.00

82 راسب 685056500غغتمارا هيثم جعفر هاشم221722152011 15  0.00

89 راسب 6027645031500جمانه سامي يوسف فرهود221722152012 16  0.00

88 ناجح 667351505150429حنين علوي ناجي بريسم221722152013 17  61.29

82 ناجح 505250505064398حوراء عقيل مجيد حسن221722152014 18  56.86

78 راسب 5239685057350دعاء جمعه غازي سكر221722152015 19  0.00

83 ناجح 515080556250431دلل عبد ا حمد منهي221722152016 20  61.57

79 راسب 5663667650360دنيا كريم حمد حيدر221722152017 21  0.00

84 ناجح 566077845057468رسل علي جاسم سعدون221722152018 22  66.86

85 ناجح 615084525064446ريام قدير عبد الحسن صالح221722152019 23  63.71

84 ناجح 686883726674515زهراء عبد الكريم مكي نجف221722152020 24  73.57

85 ناجح 637781506456476زهراء عدنان م حسين221722152021 25  68.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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78 ناجح 525474745050432زهراء عزيز ياسر كاظم221722152022 26  61.71

54 راسب 5334504137290زهراء كريم شمخي كويطع221722152024 27  0.00

65 راسب 5750705051400زينب حيدر هاشم كاظم221722152025 28  0.00

78 ناجح 585686586075471زينب ضياء كاظم هادي221722152026 29  67.29

76 ناجح 675073615053430زينب محمود رحيم وداي221722152028 30  61.43

73 ناجح 566352515055400ساره جواد كاظم حمد221722152029 31  57.14

75 راسب 6451736039500ساره صالح دبعون مطير221722152030 32  0.00

74 راسب 5234575350500سراب نعمه عزوز حسين221722152032 33  0.00

68 راسب 0%502550373611ضحى رياض جخيور مجبل221722152034 34  0.00

57 ناجح 576259505250387عبله يونس عطيه هايس221722152036 35  55.29

70 راسب 6150505050380غدير عامر عبد جبر221722152038 36  0.00

70 راسب 52500غ505356فاطمه احمد حسن حسين221722152039 37  0.00

61 راسب 0غغغ71غ50فاطمه علي كاظم فزع221722152040 38  0.00

64 راسب 5235395650560مثال فرحان جهد علوان221722152041 39  0.00

80 ناجح 655580705350453مها حسين حمد نعيمه221722152043 40  64.71

70 راسب 0غغ50غغ52نور الهدى جاسم كاظم حيوك221722152044 41  0.00

70 راسب 5237736950550نور الهدى رشيد مهدي علي221722152045 42  0.00

68 ناجح 565053785151407نور الهدى عبد الواحد كشاش شغاتي221722152046 43  58.14

67 ناجح 665069615250415هيام قدير عبد الحسن صالح221722152049 44  59.29

81 راسب 5025535034530ياسمين ناصر عبد الصاحب براك221722152050 45  0.00
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