
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 الشطرة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

161رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

66 ناجح 525375505955410رقيه م عبد الكريم حسن221622161013 1  58.57

58 معيد 5050605027540نور حسن غني خير ا221622161030 2  0.00

89 معيد 5438715060630ابرار حيدر كريم طلب221722161001 3  0.00

88 ناجح 695881517781505اثمار رافد حسب حنون221722161002 4  72.14

72 معيد 6250562671700اديان علي زويري ناصر221722161003 5  0.00

74 معيد 7841503550520اساور كريم عزيز جبار221722161004 6  0.00

80 معيد 6991554170630اصيل علي جبار عبد221722161005 7  0.00

86 معيد 7050853283780انوار عذافه ساهي عريبي221722161006 8  0.00

78 ناجح 625473515157426ايات هادي حمود بندر221722161007 9  60.86

75 معيد 50500%78403817حسناء هدوان صكر فزاع221722161008 10  0.00

85 ناجح 626474507253460حنين حاتم جلود جليخ221722161009 11  65.71

72 معيد 61500%65295518حنين عبد الرضا مجيد عبيد221722161010 12  0.00

84 معيد 6050743855500حوراء عباس فليح عبيد221722161012 13  0.00

79 معيد 6451704159600حوراء مجيد عبيد عباس221722161013 14  0.00

90 معيد 6663385050500رقيه عمار موسى جبار221722161014 15  0.00

87 معيد 6153694058510زهراء حسن عزيز زاجي221722161015 16  0.00

90 معيد 6050564156410زهراء علي حسين عبد ا221722161016 17  0.00

84 ناجح 605761505053415زينب م خضر م221722161017 18  59.29

75 معيد 4150653150310زينب محمود شاكر عبد221722161018 19  0.00

80 ناجح 587280527255469طيبه رحيم شريف عواد221722161019 20  67.00

83 معيد 32300%50373916عذراء م حمد محسن221722161020 21  0.00

86 ناجح 688667605860485غفران كامل خضير نغار221722161021 22  69.29

92 معيد 6436744253410فاطمه حسين جبار رجاب221722161022 23  0.00

89 معيد 5042603150500مدلوله فندي حسين عليوي221722161023 24  0.00

85 معيد 5750782982740مريم علي زويري ناصر221722161024 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

اعدادية الشطرة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

161رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 5935503450500نبأ حيدر علي زويد221722161025 26  0.00

77 معيد 5642783456500ندى ابراهيم سلمان كاظم221722161026 27  0.00

90 معيد 6936695067640نور عماد ارحيم عبد اللطيف221722161027 28  0.00

87 معيد 5832702859590نور فاهم ثجيل عريف221722161028 29  0.00

76 ناجح 595064535050402هديل هادي عبد عيسى221722161029 30  57.43

86 ناجح 806277707373521ودق عباس حسن عبيد221722161030 31  74.43

70 معيد 5339583956560ورود حسين جخر جبر221722161031 32  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


