
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

ثانويه اريدو للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

145رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

88 معيد 5639595065520زهراء جبار حسن بنيان221622145016 1  0.00

84 معيد 505061570%3216غدير جمال م حسين221622145024 2  0.00

90 ناجح 505570507464453اسلم عبد الكريم نايف عاصي221722145002 3  64.71

72 معيد 5558500%503919اسماء حسن م مونس221722145003 4  0.00

80 معيد 6169680صفر3353ايات خالد هبر جبار221722145004 5  0.00

95 معيد 630صفر536262صفراية عبد الحسن عطيه ياسين221722145005 6  0.00

78 معيد 0م7261م5150زهراء طالب كاصد وشيح221722145008 7  0.00

71 معيد 3723385036320زينب سعيد ناصر كليش221722145009 8  0.00

81 ناجح 665053696950438زينب علء عبد المير م221722145010 9  62.57

100 معيد 770صفر58848870زينب ناصر شقي عاجل221722145011 10  0.00

87 معيد 71730م522565زينب يحيى ناصر ابو الهيل221722145012 11  0.00

88 معيد 7163862791640فاطمه عبد الحميد فرحان ياسر221722145013 12  0.00

87 ناجح 608074708374528فاطمه م مهدي عبد النبي م221722145014 13  75.43

80 معيد 5050663265730مريم جبر حسن علي221722145015 14  0.00

94 ناجح 705766505567459ندى عبد السلم سلمان علي221722145017 15  65.57

88 معيد 7176730صفر5681نور احمد سعد زبار221722145018 16  0.00

85 معيد 5770713683700نور صباح كامل هامش221722145020 17  0.00

64 معيد 5050394050570هاجر فالح مطرود راهي221722145021 18  0.00

81 معيد 370صفر50صفر2850هبه طالب م سليمان221722145022 19  0.00

87 معيد 5335833062640هديل م عبيد مطير221722145023 20  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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ثانويه اريدو للبنات

التسلسل

2017/2016
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المعدل

الدبي
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