
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 بردى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

163رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 5036545060500نور مهدي حسين سفاح221522163048 1  0.00

80 ناجح 596776505150433اسراء رعد سعدون طلب221722163001 2  61.86

58 راسب 5053584058520الء حسين علي عليوي221722163003 3  0.00

74 ناجح 605075505050409الء حسين والي عبد221722163004 4  58.43

78 راسب 6050835050410ايات عزيز صخي سعد221722163005 5  0.00

73 ناجح 506659505050398بيداء حسين علي كاظم221722163008 6  56.86

79 ناجح 655084687873497تبارك علي تعبان مهيجر221722163009 7  71.00

78 ناجح 595286505550430حوراء خيرا حسوني ظاهر221722163010 8  61.43

65 ناجح 545082705550426حوراء عبد الحسين حميد ياسر221722163011 9  60.86

76 راسب 5662765556390حوراء كاظم جابر عكال221722163012 10  0.00

73 راسب 0غغغ58غغخمائل ياسر بدر لفته221722163013 11  0.00

71 ناجح 625372515050409دعاء م عزيز ناهي221722163014 12  58.43

76 راسب 5550705532500رنده هلل لطيف عبيد221722163018 13  0.00

83 ناجح 525085505854432ريام قاسم فليح شذر221722163019 14  61.71

73 راسب 5335665956550زهراء حسن ديوان مهيجر221722163022 15  0.00

79 راسب 5063646050420زهراء حيدر رديس عبد221722163023 16  0.00

71 راسب 6268795450380زهراء عبد الكريم شناوه عوده221722163024 17  0.00

62 راسب 3453695050500زهراء م مهدي كطل221722163026 18  0.00

71 راسب 5736765050270زهراء وشنيدل جبر بجاي221722163027 19  0.00

79 ناجح 645050536065421فاطمه حيال رخيص لفته221722163032 20  60.14

75 راسب 5050573442300ناديه صلح هادي عبد221722163033 21  0.00

64 راسب 5026673750500نجلء طالب مطشر كريم221722163034 22  0.00

68 راسب 0غغغ65غغهبه غثيث جخيور خزعل221722163036 23  0.00

80 ناجح 666677575771474هدى اياد عليوي م221722163038 24  67.71

79 ناجح 507071625553440هديل عماد عواد كريم221722163039 25  62.86

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 بردى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

163رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

65 ناجح 635574605050417هيلين جعفر يونس ساجت221722163040 26  59.57
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


