
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

الخارجيات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 ناجح 546264505250402أمل فيصل سلمان فياض221722401001 1  57.43

68 ناجح 615374785050434آمنه شريف مطلك ناصر221722401002 2  62.00

80 ناجح 576979536369470أميمه ريسان ضايف عبود221722401003 3  67.14

87 ناجح 687286535952477آيه م علي حسين221722401005 4  68.14

66 ناجح 505061575051385انعام شنين حسين علي221722401006 5  55.00

68 راسب 5038505050500حنان عبد الحسين علي هليل221722401007 6  0.00

60 راسب 5325555150500حنين م حسين عجيل221722401008 7  0.00

71 ناجح 546460716050430حوراء م علي شريف221722401010 8  61.43

71 ناجح 565050656450406ختام عزيز كاظم حاشوش221722401012 9  58.00

62 ناجح 505050755650393دعاء شياع لزم سدخان221722401013 10  56.14

71 راسب 5250355050370دلل نعيم كامل ثويني221722401014 11  0.00

84 ناجح 665366585058435راويه طارق م ابراهيم221722401015 12  62.14

67 راسب 58500غ64غ51رجاء عبد الحسن طاهر حسين221722401016 13  0.00

83 ناجح 545054506351405رنا فاضل كريم عطيه221722401017 14  57.86

60 ناجح 505368575750395زمن كاظم طالب جثير221722401018 15  56.43

78 ناجح 615073686967466ساجده منسي مجيد جبر221722401021 16  66.57

76 ناجح 576075505457429سعاد ساير جمعه عليوي221722401023 17  61.29

71 راسب 4240715061500شذى حميد جبار محيل221722401024 18  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشطيبه احمد مكطوف بجاي221722401025 19  0.00

80 ناجح 565670666050438طيبه عبد الخضر ساجت فرحان221722401026 20  62.57

84 راسب 65600غ605887عفاف جمعان عايف م221722401027 21  0.00

64 ناجح 675973736150447عهد رحيم كامل سالم221722401028 22  63.86

82 راسب 573650280%5319فضيله جميل عليوي صليبي221722401029 23  0.00

53 راسب 3550583850230مريم كاظم غثيث طاهر221722401030 24  0.00

77 راسب 5824646865500منتهى صالح كريم طاهر221722401031 25  0.00

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

الخارجيات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

401رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 ناجح 655080557164459نهاد رحيم حذيه عبد ا221722401035 26  65.57

83 ناجح 696567577875494نور عبد الحسين غركان كريم221722401036 27  70.57

79 راسب 5442535054500هبه عقيل خليل ابراهيم221722401037 28  0.00

77 راسب 5535695060670هدى حسن هاشم حسن221722401038 29  0.00

79 راسب 0غ4120795038هديل احمد غضبان علي221722401039 30  0.00

76 راسب 0غغغغغ52هناء ناصر خماط دخيل221722401040 31  0.00

69 راسب 5054706253380وفاء فرج غالي حسين221722401041 32  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


