
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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

85 معيد 6633865050420ابتهال ارحيم جاسم م221722170001 1  0.00

86 ناجح 697891697763533ابرار حيدر ناهي جبار221722170002 2  76.14

73 معيد 73595164400صفراديا ن ناصر مهدي ملكط221722170003 3  0.00

76 معيد 7164897181400اسراء باسل عباس نعمه221722170004 4  0.00

65 معيد 5850713262410اسراء ناصر عبد ا حوار221722170005 5  0.00

63 معيد 6124762252500اسماء حامد حمود شاروط221722170006 6  0.00

74 معيد 6636224124220اسيل شعلن خلف نصرا221722170007 7  0.00

83 معيد 5726735680360امل عدنان ثجيل ثويني221722170008 8  0.00

63 معيد 3953220صفرصفر55ايات م عطاء بشيت221722170009 9  0.00

89 ناجح 598990868557555ايلف ثامر سعدون فهد221722170010 10  79.29

68 معيد 5525755077260ايمان حكمت عبد الحسن ورد221722170011 11  0.00

م معيد 0ممممممبراء قصي ريسان حمود221722170012 12  0.00

70 معيد 3950685453310تبارك عبد المير ريسان لطيف221722170013 13  0.00

68 معيد 5530815087540تبارك عون رسمي بلد221722170014 14  0.00

20 معيد 0صفر5850675656دعاء حميد حسين عوده221722170016 15  0.00

83 ناجح 696164566854455رحاب جاسم لطيف حسين221722170017 16  65.00

75 معيد 5850693977550رسل عبد ا كعيم جبر221722170018 17  0.00

85 ناجح 785374536773483رقيه رزاق شعيوط زويد221722170019 18  69.00

79 معيد 2765500صفر6139رنا عبد الحسن خلوي جوخان221722170020 19  0.00

78 معيد 0صفر675080صفر51رند صادق لفته عواد221722170021 20  0.00

82 معيد 83740صفر656778رواء هاشم طاهر سرسوح221722170023 21  0.00

79 معيد 6358513256560زهراء تايه مسير مارد221722170024 22  0.00

86 معيد 5541595668500زهراء خالد كاظم عوده221722170025 23  0.00

57 معيد 0صفر2350صفر50صفرزهراء خضير عبد الحسين مسير221722170026 24  0.00

70 معيد 5750604069520زهراء خلف رحيم خليف221722170027 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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

87 ناجح 706987668673538زهراء رحمن عبد الجبار غانم221722170028 26  76.86

82 معيد 5450703763620زهراء سالم هنيدل م221722170029 27  0.00

77 معيد 6626623540320زينب اطعيم ياسر زوير221722170030 28  0.00

84 معيد 0صفر6534623464زينب علوان خيون هداد221722170031 29  0.00

83 معيد 7067644177620زينب علي اسماعيل نادر221722170032 30  0.00

77 ناجح 706472507867478صابرين احمد كزار حسن221722170034 31  68.29

79 معيد 5339543338570طيبه قاسم م جبار221722170035 32  0.00

م معيد 0ممممممفاطمه بديع حلو عكل221722170037 33  0.00

م معيد 5165635942340مروه عبد الجبار حمد جوده221722170040 34  0.00

67 معيد 50510صفر505066مياده رزاق عوده عجيل221722170041 35  0.00

84 معيد 7357793453500ميلد سعيد مجباس عبيد221722170043 36  0.00

م معيد 2450350مممميمونه علي حلو عكل221722170044 37  0.00

84 معيد 3772670صفر64صفرنوره عارف راشد عذاب221722170046 38  0.00

82 ناجح 645680618388514هجران سلمان م عرمش221722170047 39  73.43

90 ناجح 748088626975538يسرى شهيد مزهر مخيف221722170048 40  76.86

69 معيد 5339733954520يقين م ياسين زوير221722170049 41  0.00

المشاركون

41 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


