
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 النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 645072685162450اديان علي فليح سحاق221722169001 1  64.29

89 ناجح 597070696459480ازهار مطشر عيفان حسن221722169002 2  68.57

77 ناجح 666381696661483ايات ريسان شنو جاهل221722169004 3  69.00

85 ناجح 595550505657412جلنار نبيل عبد الحر عرنوص221722169007 4  58.86

79 ناجح 667450626159451حوراء عماد كاظم جاسم221722169008 5  64.43

85 راسب 5033366550570حوراء قيصر م طعيمه221722169009 6  0.00

62 راسب 5150395250330دنيا حسن حنظل حسين221722169010 7  0.00

71 راسب 5030365638520رسل عطيه كزار رضيوي221722169012 8  0.00

87 ناجح 635786616174489رغد ماضي م عوده221722169013 9  69.86

87 راسب 5034615055500ريهام عبد السلم جبر ثاني221722169014 10  0.00

85 ناجح 686758688250478زهراء جبار عبد علي دحيليس221722169015 11  68.29

70 راسب 0غغ50غغغزهراء حيدر حاضر نعمه221722169016 12  0.00

71 ناجح 625058765052419زهراء م فنغص ذفره221722169017 13  59.86

77 راسب 0غغ58غغغزينب حبيب يحيى رفش221722169019 14  0.00

82 ناجح 795575506954464زينب حسين نور نعمه221722169020 15  66.29

80 ناجح 575050555067409زينب عطيه كزار رضيوي221722169022 16  58.43

90 راسب 6933756854570زينب كريم نجم جواد221722169023 17  0.00

83 راسب 565550500غغساره عمران رسن فارس221722169025 18  0.00

81 راسب 5638505050530سراب أرحيم كزار حسون221722169026 19  0.00

86 راسب 6142705563580سعاد كريم سكر ناصر221722169027 20  0.00

77 راسب 5450505052400شهلء حميد كاظم حرجان221722169029 21  0.00

86 راسب 6040563061370ضحى عبد الحميد حسين سلمان221722169030 22  0.00

86 راسب 5450423252330مريم حسين لفته خشان221722169034 23  0.00

67 راسب 0غغ50غغغموج ابراهيم نعمه شويخ221722169037 24  0.00

88 ناجح 576864507180478هدى فالح غلم ناصر221722169038 25  68.29

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 النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 ناجح 505050635762413وسام حسين ظاهر مشكور221722169039 26  59.00

71 راسب 5629505050500ولء حسن حنظل حسين221722169040 27  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


