
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 الفضائل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 725170787380507اشراق يوسف حاضر شنون221822104001 1  72.43

82 ناجح 585056505059405امل كريم شمخي جابر221822104002 2  57.86

85 ناجح 728986687488562انتظار ادريس حسب صويح221822104003 3  80.29

89 ناجح 736570758381536ايات صباح عبد فالح221822104004 4  76.57

87 معيد 6866723172680ايمان حاكم خويلد عباس221822104005 5  0.00

89 ناجح 748276626983535دموع عباس عامر حاشوش221822104007 6  76.43

87 ناجح 745589737885541رشا حسين جفات جعاز221822104008 7  77.29

85 معيد 5570502850500زهراء رعد هيال ماكر221822104009 8  0.00

88 ناجح 898155707282537زهراء عبد العباس مكطوف هديهد221822104010 9  76.71

صفر معيد 5054570م6250زينب رشيد مردان عكيب221822104011 10  0.00

82 ناجح 716272677278504زينب عايد مايع ذباح221822104012 11  72.00

82 ناجح 735885507879505ساره باسم ليلو حسين221822104013 12  72.14

74 ناجح 828274777270531ساره ساجد قاسم شاوي221822104014 13  75.86

71 معيد 5641505056540صبا ناصر سواك عزيز221822104015 14  0.00

91 معيد 5862660صفر6156ضحى ناصر سواك عزيز221822104016 15  0.00

80 معيد 6868670صفر6372فاطمة حسن محمد نظيف221822104017 16  0.00

62 معيد 5432505450560فاطمة عبد العظيم لفته عبيد221822104018 17  0.00

77 معيد 790صفر60صفر5650فاطمة مهدي صالح جمعه221822104019 18  0.00

82 ناجح 777084567991539فاطمة يحيى شاكر يوسف221822104020 19  77.00

77 معيد 6729535065710فاطمه اسد محسن جعفر221822104021 20  0.00

87 ناجح 757278807584551فاطمه رحيم دليل علي221822104022 21  78.71

77 معيد 0صفر7121614260كوثر معارج عبيد جناح221822104023 22  0.00

72 معيد 60510%54406617مريم قيس هادي هاشم221822104024 23  0.00

81 معيد 5250503255520ميلد سمير اسكندر عبود221822104025 24  0.00

84 معيد 0صفر6759805084نوال حميد كاظم عوده221822104026 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 الفضائل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

104رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

92 معيد 7150744280880هبه باسط عبد الكاظم عبد الصاحب221822104027 26  0.00

93 معيد 2858820صفر50صفرهدى علي جنيد عباس221822104028 27  0.00

79 ناجح 535053556770427هدى كاظم ثاقب جبير221822104029 28  61.00

79 معيد 5064720صفر7276وسن علي عمران مكطوف221822104030 29  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


