
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

ثانوية قرة العين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

124رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

88 معيد 5250502656500رسل عباس عبد حمود221622124011 1  0.00

85 معيد 68390م3775ماسلم شوقي مالك حمد221722124001 2  0.00

صفر معيد 0صفر7570م5757اشجان عبد الحسين مجيد221722124002 3  0.00

72 معيد 3931505639380ايات تركي عبد ا فليح221722124003 4  0.00

70 معيد 5528502955500ايات عباس جواد عبود221722124004 5  0.00

82 معيد 5640643650390بنين حميد عوده كطافه221722124005 6  0.00

76 معيد 4250345560520تبارك قاسم كريم مهلهل221722124006 7  0.00

93 معيد 2550550%412718جنات فيصل مسعد عطار221722124007 8  0.00

76 ناجح 536251638050435حنين صالح مهدي شناوه221722124008 9  62.14

61 معيد 2931393741420حوراء عبد الكريم ياس خضير221722124009 10  0.00

83 معيد 6040715983710رسل جميل توفيق يوسف221722124010 11  0.00

51 معيد 4033225750270رسل حمد دنيف حمد221722124011 12  0.00

65 معيد 0صفر3553365050رواء م محيسن جبر221722124013 13  0.00

90 معيد 5837507354500زهراء حميد علي خضير221722124014 14  0.00

75 معيد 5027505050550زهراء ريسان غياض هجول221722124015 15  0.00

53 معيد 50575050500صفرزهراء نعيم عجيل عوده221722124016 16  0.00

85 معيد 0صفر7273503383زينب احمد حمد سليمان221722124017 17  0.00

77 معيد 2262540صفر3250زينب حمود خالد حمود221722124018 18  0.00

81 معيد 3624663652500سالي عبد الكريم خلف حامد221722124019 19  0.00

79 معيد 6050695077400سجى رحيم شريف حسين221722124020 20  0.00

77 ناجح 505050546851400سماره علي لفته سلمان221722124021 21  57.14

58 معيد 40286674500صفرسهى عدنان جواد كاظم221722124022 22  0.00

84 معيد 3560500صفر5058عذراء عدنان رهيف محسن221722124023 23  0.00

77 ناجح 505074526250415عذراء مجيد كريوش جبر221722124024 24  59.29

69 معيد 660صفر50635570غفران م غازي دحام221722124025 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

ثانوية قرة العين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

124رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

87 ناجح 646579616878502كوثر عبد ا نذير سلطان221722124026 26  71.71

83 ناجح 617481687879524ليلى جواد حمزه م221722124027 27  74.86

62 معيد 3234392940390مروه كاظم مطر موازي221722124028 28  0.00

88 معيد 51500صفر51م57منار احمد وحيد خضير221722124029 29  0.00

75 معيد 0صفر7779صفر5163نور الهدى كريم عزاز عبد221722124030 30  0.00

89 ناجح 585166527253441نور جلل سالم عكار221722124031 31  63.00

50 معيد 2658330صفر2634نور شاكر نعمه شاتي221722124032 32  0.00

85 معيد 3938503260320نور مفصل عبد ا راشد221722124033 33  0.00

57 معيد 5067425052500هيا حسين جميل سرحان221722124034 34  0.00

72 معيد 0صفر3350655166ود عمار عويد جبير221722124035 35  0.00
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