
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 أور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

96 راسب 5250502955500دعاء حيدر عبد الحسين م221622154007 1  0.00

79 ناجح 857367938156534أكرام موفق ياسين ثامر221722154001 2  76.29

85 ناجح 645458806250453انعام موفق ياسين ثامر221722154002 3  64.71

82 راسب 6241605677570تبارك فاضل دايخ فاضل221722154003 4  0.00

85 ناجح 715252736753453تبارك مؤيد خضير حسين221722154004 5  64.71

81 راسب 5850336360560رسل علي يوسف علي221722154006 6  0.00

77 ناجح 576358925758462زهراء حسن عبد علي عواد221722154007 7  66.00

79 ناجح 767973508279518زهراء علي م عبد الرضا221722154008 8  74.00

82 ناجح 545950627050427زينب طاهر كريم بوري221722154010 9  61.00

83 ناجح 625059507962445زينب عبد المير خيكان حاجم221722154011 10  63.57

81 ناجح 656056507756445زينب عبد الحسين شنين عبد221722154012 11  63.57

75 راسب 6060315957500سجى شريف كسار جازع221722154013 12  0.00

77 ناجح 595473707681490ضفاف فلح مزهر عويد221722154014 13  70.00

84 راسب 5137505650500عذاري سهيل عبد خليف221722154015 14  0.00

77 ناجح 695170617369470فاطمه مخلف صوين سجيت221722154016 15  67.14

66 راسب 500غغغ5050كريمه عبد الكريم خطار عبد221722154017 16  0.00

81 ناجح 786254637555468لبابه راجي جبر نجم221722154018 17  66.86

78 راسب 5350407350500نبأ خير ا جبار شنيار221722154019 18  0.00

76 راسب 6937660غ55غهبه م جبر فهد221722154021 19  0.00

87 ناجح 535057505052399وفاء سليم يعقوب يوسف221722154023 20  57.00
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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 أور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


