
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 المؤمنات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

63 معيد 5040506150500وديان عبد المير عطيه عباس221522138043 1  0.00

83 معيد 5250356976500انوار حسين ماجد عبد علي221622138004 2  0.00

76 ناجح 515070545755413ندى حامد عبد السيد زوري221622138019 3  59.00

78 معيد 0صفر5050563450اسماء مهدي حاتم جابر221722138001 4  0.00

86 ناجح 595463536163439اصاله سعيد حسين سعد221722138002 5  62.71

58 معيد 28200%17صفر5028ايات علي صالح مهدي221722138003 6  0.00

81 معيد 5932330صفر5050تبارك احمد حسن خضير221722138005 7  0.00

59 معيد 3354345050360تقوى كاظم حسن كاظم221722138006 8  0.00

81 معيد 5336593954370جنان سعيد حسين سعد221722138007 9  0.00

83 ناجح 505056506050399زهراء باقر كنهور مسوبر221722138008 10  57.00

76 معيد 6050425062500زهراء حمود جريو دج221722138009 11  0.00

77 معيد 54580صفر76صفر59زهراء مدلول تقي معارج221722138010 12  0.00

69 معيد 5050500صفر6058زهره مصطفى ثويني دحام221722138011 13  0.00

89 ناجح 637978667666517زينب نبيل جباري كنهور221722138012 14  73.86

74 معيد 690م80%508014ساره جليل ياسر مسير221722138013 15  0.00

92 ناجح 645050735050429سناء حسن بليل طروم221722138014 16  61.29

81 ناجح 676177697655486طيبه رائد باقر كنهور221722138015 17  69.43

92 معيد 5359420صفر5022كوثر كاظم جفات مشعان221722138017 18  0.00

63 معيد 5525213539260مريم عوده جحيل هداد221722138018 19  0.00

82 معيد 5631365257420منتهى صبري غافل ورش221722138019 20  0.00

80 معيد 300صفر55505076نجلء خليل جريو دج221722138022 21  0.00

66 ناجح 525059606059406ندى جبار ماجد عبد علي221722138023 22  58.00

74 معيد 5038636258500نور الهدى صباح داجي عفات221722138024 23  0.00

83 معيد 3828326950400نور فليح حسن عبد221722138025 24  0.00

77 معيد 5635310صفر3636هدى هادي خليفه عريان221722138026 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
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ذي قار

اعدادية المؤمنات للبنات

التسلسل

2017/2016
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