
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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 ناجح 665086505054441ابتهال ارحيم جاسم م221722170001 1  63.00

73 ناجح 637359516450433اديا ن ناصر مهدي ملكط221722170003 2  61.86

76 ناجح 716489718161513اسراء باسل عباس نعمه221722170004 3  73.29

65 راسب 5850713862350اسراء ناصر عبد ا حوار221722170005 4  0.00

63 راسب 6150763652500اسماء حامد حمود شاروط221722170006 5  0.00

74 راسب 6630303832380اسيل شعلن خلف نصرا221722170007 6  0.00

83 ناجح 575073568056455امل عدنان ثجيل ثويني221722170008 7  65.00

63 راسب 5560503053300ايات م عطاء بشيت221722170009 8  0.00

68 راسب 5533755077500ايمان حكمت عبد الحسن ورد221722170011 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغبراء قصي ريسان حمود221722170012 10  0.00

70 ناجح 525068545350397تبارك عبد المير ريسان لطيف221722170013 11  56.71

68 راسب 815087540غ55تبارك عون رسمي بلد221722170014 12  0.00

غ راسب 0غ5850675656دعاء حميد حسين عوده221722170016 13  0.00

75 ناجح 585069617755445رسل عبد ا كعيم جبر221722170018 14  63.57

79 راسب 65500غغغ61رنا عبد الحسن خلوي جوخان221722170020 15  0.00

78 ناجح 517367508050449رند صادق لفته عواد221722170021 16  64.14

82 ناجح 656778728374521رواء هاشم طاهر سرسوح221722170023 17  74.43

79 ناجح 635851505656413زهراء تايه مسير مارد221722170024 18  59.00

86 ناجح 555659566850430زهراء خالد كاظم عوده221722170025 19  61.43

57 راسب 5250533050500زهراء خضير عبد الحسين مسير221722170026 20  0.00

70 ناجح 575060506952408زهراء خلف رحيم خليف221722170027 21  58.29

82 ناجح 545070566362437زهراء سالم هنيدل م221722170029 22  62.43

77 راسب 6659623150570زينب اطعيم ياسر زوير221722170030 23  0.00

84 ناجح 655562506459439زينب علوان خيون هداد221722170031 24  62.71

83 ناجح 706764577762480زينب علي اسماعيل نادر221722170032 25  68.57

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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 راسب 5364545930570طيبه قاسم م جبار221722170035 26  0.00

88 ناجح 585054505050400فاطمه بديع حلو عكل221722170037 27  57.14

75 راسب 5165635956380مروه عبد الجبار حمد جوده221722170040 28  0.00

67 راسب 5050662850510مياده رزاق عوده عجيل221722170041 29  0.00

84 ناجح 735779665350462ميلد سعيد مجباس عبيد221722170043 30  66.00

67 راسب 5037574150500ميمونه علي حلو عكل221722170044 31  0.00

84 راسب 6264603972670نوره عارف راشد عذاب221722170046 32  0.00

69 راسب 5350733654520يقين م ياسين زوير221722170049 33  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


