
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 الكرامة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 5050505055360فاطمه عباس ثجيل ظاهر221522151038 1  0.00

74 معيد 5027694050390استبرق حيدر جمعه عبود221722151004 2  0.00

70 معيد 6034603851380ايات احمد سلمان نعيم221722151005 3  0.00

60 معيد 4038583854240ايات حيدر حبيب حسين221722151006 4  0.00

73 ناجح 505680557673463تبارك حيدر شريف عويد221722151007 5  66.14

71 معيد 5043586550410تقوى وليد فاخر جابر221722151008 6  0.00

66 معيد 5029625253390حنين حيدر عبد الرزاق حسن221722151010 7  0.00

70 معيد 5862775250380حوراء جعفر حبيب اسماعيل221722151011 8  0.00

88 ناجح 809487919476610رحمه علي عطيه خلف221722151013 9  87.14

79 معيد 5940815271840رفل فوزي عبد الرزاق طارش221722151015 10  0.00

78 ناجح 645579707464484رند عماد رؤوف جاسم221722151016 11  69.14

67 معيد 5051643755500زهراء احمد عطشان حاشوش221722151018 12  0.00

79 ناجح 515475506154424زهراء علي حسين عليوي221722151020 13  60.57

78 ناجح 607582507052467زينب أحمد كاظم جلوب221722151021 14  66.71

76 معيد 754052390%5618ساره فريد خلف م221722151022 15  0.00

74 معيد 5950863873700طيبه حيدر عباس مطرود221722151024 16  0.00

81 ناجح 626884727558500غفران عادل كامل جبر221722151026 17  71.43

75 معيد 6054795359410نبأ حسين كاطع جلود221722151028 18  0.00

74 معيد 0صفر676864ممنور شريف ثامر حسين221722151030 19  0.00

70 ناجح 505072535350398هاجر حسين حبيب حسين221722151031 20  56.86

80 معيد 7077843786640هاجر ياسر عبود علي221722151032 21  0.00

84 ناجح 585770696956463هنادي علي عبد الحسين علي221722151034 22  66.14

63 معيد 5036682850500هند مزهر جاسم م221722151035 23  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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