
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 الفيحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 ناجح 546058696460443استبرق حسين مهدي خصاف221822109001 1  63.29

85 ناجح 808683949489611ايمان طالب سالم عبيد221822109002 2  87.29

59 معيد 5767572950600حنين سالم حامد عطشان221822109003 3  0.00

77 ناجح 686170635161451حنين ناجي عبد خلف221822109004 4  64.43

81 معيد 615069580صفر58دعاء حسين زامل مغامس221822109005 5  0.00

72 معيد 5057503650500رباب ناجي عبد الرضا ملخ221822109006 6  0.00

76 ناجح 505067756262442رسل جميل عبد الرضا حسين221822109007 7  63.14

91 ناجح 718074878388574زهراء جبار ناصر مسفر221822109008 8  82.00

89 ناجح 586171628265488زهراء جبر حسن يوسف221822109009 9  69.71

81 ناجح 716469548077496زهراء عبد ا عايد سلطان221822109010 10  70.86

84 ناجح 688450516069466زينب ابراهيم ناصر حسين221822109011 11  66.57

90 ناجح 618087857169543زينب شاكر عبد الحسين فارس221822109012 12  77.57

85 ناجح 657784727298553زينب نبيل حسين علي221822109013 13  79.00

صفر معيد 6150564077550ساره حيدر موسى راضي221822109014 14  0.00

70 معيد 5134635566710ساره عطيه شبيب حسن221822109015 15  0.00

89 ناجح 808581848084583سهى سالم كاظم رخيص221822109016 16  83.29

90 ناجح 666183668898552شروق فاضل عبد الصاحب حمود221822109017 17  78.86

66 معيد 5029615661610شيماء مجيد مطر مسلف221822109018 18  0.00

م معيد 0ممممممضمائر عبد العظيم رشيح رجا221822109019 19  0.00

88 ناجح 675462506182464عذراء نعيم عباس فزيع221822109020 20  66.29

82 ناجح 615052596553422عل عبد ا موحان حسن221822109021 21  60.29

84 ناجح 777374689086552غسق جميل شريف شيال221822109022 22  78.86

85 ناجح 555559595765435فاطمه عدنان حسن جابر221822109023 23  62.14

81 معيد 6829695064760فاطمه عمران حسين جبر221822109024 24  0.00

80 ناجح 596877556477480فرقان رافع مغامس عبد ا221822109025 25  68.57

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 الفيحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

79 معيد 585057570%5016فضاء مالك علي سرحان221822109026 26  0.00

81 ناجح 666663787771502نور عقيل صالح مطشر221822109028 27  71.71

87 ناجح 515055625872435نور قاسم محمد جاسم221822109029 28  62.14
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


