
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 ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 625051500م50صابرين قاسم مكطوف بشاره221722107031 1  0.00

79 معيد 5343526162500اخلص سالم كاظم جاسم221822107001 2  0.00

84 معيد 5050356655410براء كاظم فليح وليحي221822107002 3  0.00

87 ناجح 787082697975540بهية حبيب جعفر نعمه221822107003 4  77.14

78 معيد 61580صفرصفر6162تهاني حسين عبيد وهيب221822107004 5  0.00

76 معيد 0م7557م4236حوراء حسين نعمه علي221822107005 6  0.00

68 معيد 505063640صفر59حوراء عوده مطلك حمد221822107006 7  0.00

م معيد 0ممممممدعاء نوري كاظم شجر221822107008 8  0.00

75 ناجح 626950725073451زهراء جاسم صالح جاسم221822107009 9  64.43

80 ناجح 685081756950473زهراء حيدر عباس جلود221822107010 10  67.57

93 ناجح 695564517574481زهراء صابر هاشم عبد ا221822107011 11  68.71

83 ناجح 596254527154435زهره حسين علي جايد221822107013 12  62.14

73 معيد 59580صفر62صفر50زينب خالد جويد فرهود221822107014 13  0.00

81 معيد 0صفر51صفر50صفر57زينب عيسى موات حمادي221822107016 14  0.00

77 معيد 5050406366530ساره ستار عبد كحامي221822107017 15  0.00

81 معيد 7655560م5858سرى ستار ثجيل جوده221822107018 16  0.00

81 معيد 5351503053390ضحى صباح سلمان نايف221822107019 17  0.00

76 معيد 4050260صفر5641فاطمه سكبان وحيد حميدي221822107020 18  0.00

76 معيد 5038390صفر3242نشميه حسين عبيد وهيب221822107022 19  0.00

83 معيد 5050366772720نهاوند تركي عطيه جبر221822107023 20  0.00

78 معيد 5433336350700هاجر عبد الخضر هاشم محمد221822107024 21  0.00

85 ناجح 745472797783524هدايه خالج جويد نتيشون221822107025 22  74.86

85 معيد 5730216050500هدى صباح هلل عليوي221822107026 23  0.00

80 ناجح 596575586480481وفاء احمد جبار جوده221822107027 24  68.71

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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2018/2017
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