
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 الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 5050246079500اسيل علي محسن حمادي221622164002 1  0.00

74 معيد 5927543773500مريم قاسم جابر حسين221622164017 2  0.00

83 ناجح 555571757057466اديان حسين علي شغي221722164001 3  66.57

84 معيد 390صفر38505034ايات علي ناجي حسن221722164002 4  0.00

95 ناجح 636460797169501دعاء رحمن يوسف عبد العكار221722164004 5  71.57

72 معيد 0مصفر3226صفر37دعاء كريم هاشم غافل221722164005 6  0.00

90 معيد 3740505050390رمله جعفر خلف رستم221722164006 7  0.00

70 معيد 0صفر645837صفر50رواء عليوي بعير جبر221722164007 8  0.00

95 معيد 750صفر64507550رواء هارون عليوي كاظم221722164008 9  0.00

82 معيد 5332745064580زهراء ناظم صبر خليوي221722164010 10  0.00

86 ناجح 586574756966493زينب عواد عبد علي ياسر221722164011 11  70.43

75 معيد 5362534150570سهام رعد عبد سلمان221722164013 12  0.00

71 معيد 5458570صفر3852عذراء صادق طاهر طعيمه221722164014 13  0.00

82 معيد 5050405074500مريم قاسم منشد زغير221722164015 14  0.00

83 معيد 583050400صفر43ندى يعكوب مجيد سلمان221722164016 15  0.00

60 معيد 0مصفر41233526نور حسن علي كاظم221722164017 16  0.00

86 معيد 51320صفر615650نور حيدر حمدان سلمان221722164018 17  0.00

80 معيد 5150293831320نور طالب عبد العالي خليف221722164019 18  0.00

82 معيد 505564500%6318هند نعيم عويد رومي221722164020 19  0.00

90 ناجح 736061567154465وفاء عبد الكريم جابر انعيمه221722164021 20  66.43
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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