
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 قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

92 معيد 505957560م55ساره صبار مفتن جاسم221522136024 1  0.00

80 معيد 5032505052500نجلء حمود ضاري ياسر221522136031 2  0.00

78 معيد 5532525058560اجراس اياد صاحب كاظم221622136001 3  0.00

85 معيد 6150415066540زينب عدنان جابر علوان221622136012 4  0.00

80 معيد 0صفر5036524250الزهراء عبد الجبار محسن دخيل221722136002 5  0.00

67 معيد 0صفر616556صفر50ايات اياد شناوه جبر221722136003 6  0.00

73 معيد 5624503059410ايات لطيف هاشم لزم221722136004 7  0.00

93 معيد 0مم55625228ايات هاشم طاهر محسن221722136005 8  0.00

83 معيد 6028580صفر84%16تقوى احمد علوان عباس221722136006 9  0.00

78 معيد 330م%50342418تقى علي شرشاب عكاب221722136007 10  0.00

69 معيد 71500صفر542056حنين حافظ علي كطاف221722136008 11  0.00

76 معيد 6338580م5066حنين علي هاشم جابر221722136009 12  0.00

60 معيد 41370صفرصفرصفر50حوراء زيدان خلف كامل221722136010 13  0.00

84 معيد 500م5039صفر55حوراء علي حسن معين221722136011 14  0.00

84 معيد 5153425063570رحاب شنيف ساهي راضي221722136012 15  0.00

79 ناجح 575560506758426رفل ظافر وارد طالب221722136013 16  60.86

67 معيد 5050385056380زهراء احمد جواد كاظم221722136015 17  0.00

74 معيد 7567640مم76زهراء احمد درويش م221722136016 18  0.00

85 معيد 6429703871400زهراء جبار علي جابر221722136017 19  0.00

80 معيد 410م35505031زهراء حسين هتلر كاظم221722136019 20  0.00

72 معيد 5037694161500سجى علي خافور جوده221722136021 21  0.00

77 معيد 35410%3518صفر42صابرين جوده طعيمه معله221722136022 22  0.00

70 معيد 4022365032290عذراء م بريسم طوفان221722136025 23  0.00

84 ناجح 767180657876530فاطمه عبد عبد ا نيسان221722136026 24  75.71

83 ناجح 698589507359508منيره علي عناد عباس221722136030 25  72.57

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

ثانوية قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 معيد 3963530صفرصفر53ناديه كاظم راضي وادي221722136031 26  0.00

70 معيد 4038344037240نور الهدى عبد الحسن موسى جاسم221722136033 27  0.00

79 معيد 50390%58505618نور الهدى عكاب عطشان نعاس221722136034 28  0.00

66 معيد 5436535061340هدى كريم عبد ا عوده221722136035 29  0.00

80 ناجح 527653507152434ورود خالد ضعين خلف221722136036 30  62.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


