
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 الفضائل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

صفر معيد 3465400صفر5750اسراء عبد الرزاق نجيب عبد221722104001 1  0.00

93 ناجح 706665768753510الء عبد المحسن فليح صالح221722104002 2  72.86

86 معيد 6441625662530ايات رشيد مردان عكيب221722104003 3  0.00

93 ناجح 776878917668551ايات عبد الكريم كزار نتيش221722104004 4  78.71

91 ناجح 606159866659482تبارك عبد الباري كاظم ناجي221722104005 5  68.86

83 معيد 6065590صفر6654تبارك نافع موسى نشوك221722104006 6  0.00

86 معيد 5360500صفر50صفررغد حسين ذياب مطلك221722104007 7  0.00

95 ناجح 756775507662500رمله شاكر عبد الكاظم راضي221722104008 8  71.43

91 ناجح 555050526350411زهراء احمد كاظم سلمان221722104009 9  58.71

94 ناجح 658474787680551زهراء حسن جاسم بشاره221722104010 10  78.71

90 معيد 7770500صفر5959زهراء حسين حميد م221722104011 11  0.00

98 ناجح 849894957171611زهراء عبد علي غميس جبر221722104012 12  87.29

88 معيد 566056410صفر58زهراء مهدي هوي ماطوز221722104013 13  0.00

95 ناجح 737572665065496زينب كريم حميد مارد221722104014 14  70.86

95 معيد 5050500صفر5550شهد خليل ريسان يوسف221722104015 15  0.00

91 ناجح 585262525058423علياء سلمان حسن جبار221722104016 16  60.43

95 معيد 0صفر6250775164فاطمه عامر حاتم ناجي221722104017 17  0.00

94 ناجح 735065505867457فاطمه عبد المير جمعه عبود221722104018 18  65.29

96 ناجح 707676877959543فاطمه عطيه عبد الحسين درج221722104019 19  77.57

88 معيد 5150603750560فاطمه فرقد عبد الكاظم عبد الهادي221722104020 20  0.00

95 ناجح 696977635851482فاطمه كريم حميد مارد221722104021 21  68.86

93 ناجح 725275655657470كوثر رعد كاظم ناجي221722104022 22  67.14

95 ناجح 665096506378498مريم جاري مهوس منصور221722104023 23  71.14

94 ناجح 585069776361472مريم حسين ثجيل طارش221722104024 24  67.43

92 معيد 0صفر5070صفر5872مريم عبد المير جمعه عبود221722104025 25  0.00

مدير المركز
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75 معيد 5050505050390مريم عبد علي وطن توين221722104026 26  0.00

93 معيد 0صفر6150م5050مصر جاسم م جويسم221722104027 27  0.00

91 معيد 3340500م5037ملك داود سلمان حسين221722104028 28  0.00

92 ناجح 595652545657426نبأ زيد شرقي عامر221722104029 29  60.86

97 معيد 0صفر7375879367نور الهدى موحان مهدي حنتوش221722104030 30  0.00

92 ناجح 745053545756436هبه صالح علي حسين221722104031 31  62.29

94 معيد 5033503959640هدى كاظم ثاقب جبير221722104032 32  0.00

98 معيد 5327585364510هناء مجيد غازي منشد221722104033 33  0.00
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