
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 الحدباء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

50 معيد 63500م56م50زينب سعد عزيز احمد221522162030 1  0.00

77 ناجح 645050506451406سهى سمير رسن جوده221622162030 2  58.00

74 معيد 6039693538500اروى علي حسين كاظم221722162001 3  0.00

84 معيد 31682661580صفراسرار حسن مرار مشخول221722162002 4  0.00

87 معيد 50550م675970اسماء حميد عبد الساده ضاحي221722162003 5  0.00

92 ناجح 809584845986580ايمان رحيم كاظم حسين221722162004 6  82.86

86 ناجح 717487696655508ايناس لطيف فرهود حسين221722162005 7  72.57

85 ناجح 665087576068473دعاء يوسف علي حسين221722162006 8  67.57

93 معيد 6855763350670رباب عصام چخم چلب221722162007 9  0.00

95 معيد 7479890صفر8894رفيده حسين عبد الحسن عليوي221722162008 10  0.00

94 ناجح 705678527069489رقيه اياد كاظم عبيد221722162009 11  69.86

89 ناجح 665080636562475روان علي مخبل خضير221722162010 12  67.86

85 معيد 5854675038500زهراء رائد عدنان شنان221722162012 13  0.00

85 ناجح 645791556466482زينب رشيد چليب والي221722162014 14  68.86

84 ناجح 708574535875499زينب فرحان علي حسين221722162015 15  71.29

85 معيد 50700صفر5984صفرساره حسن جمعه حمود221722162016 16  0.00

78 ناجح 686158675956447شهلء كاظم علي ضميد221722162017 17  63.86

85 معيد 67595052400صفرطيبه كاظم شاكر شياع221722162018 18  0.00

89 معيد 0صفر50%66676819مريم خليل كاظم حسن221722162019 19  0.00

82 ناجح 786372616166483منى قاسم م فضيح221722162020 20  69.00

85 ناجح 848990507773548نور ابراهيم مشني سلطان221722162021 21  78.29

81 معيد 75827559650صفرنور الهدى ستار حسن خفي221722162022 22  0.00

82 ناجح 757286556468502نور رحمن خلف عبد الرزاق221722162023 23  71.71

87 معيد 7561800م81صفرنور شاكر نعيم گصاد221722162024 24  0.00

86 ناجح 715077506472470نور عباس نعيم خلف221722162025 25  67.14

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 الحدباء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 697565547161481نور كريم كاظم حسين221722162027 26  68.71

93 معيد 600صفر74649465نورس حميد محسن چياد221722162028 27  0.00

89 معيد 6351793357500نورس سلم جابر حسين221722162029 28  0.00

90 ناجح 909396888090627هدى جابر عبد ا خفيف221722162030 29  89.57
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


