
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 الشيماء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

110رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

91 معيد 0صفر6655716273آيات محمد عبد علي عبيد221822110001 1  0.00

75 ناجح 596357578894493اسراء هادي ناصر حسين221822110002 2  70.43

67 معيد 5061570صفر5050الهام فيصل ثجيل ورد221822110003 3  0.00

96 ناجح 596979539271519ايمان خضير هندي زاير221822110004 4  74.14

91 ناجح 707194659594580بدور حسين حميدي عكاب221822110005 5  82.86

76 معيد 5537675083500جنه جبار شذر سالم221822110008 6  0.00

87 معيد 829188800م54حوراء عبد علي خشان عزيز221822110009 7  0.00

96 ناجح 726585628674540خديجه عبد المير صكبان سروال221822110010 8  77.14

76 معيد 5053385363560رؤى ابراهيم كاظم صالح221822110011 9  0.00

66 ناجح 505661876660446رحمه رحيم خليف مجيرخ221822110012 10  63.71

85 ناجح 698376728885558رسل كريم راضي دخيل221822110013 11  79.71

89 ناجح 648479598077532رشا غسان يحيى عبد الكريم221822110014 12  76.00

74 ناجح 547472528265473زهراء ابراهيم حسن عباس221822110016 13  67.57

75 ناجح 516364738567478زهراء حيدر عبد العباس عليوي221822110017 14  68.29

84 معيد 7476780صفر6664زهراء عبد علي فيصل كريم221822110018 15  0.00

90 معيد 5050416064690زهراء ناظم هليل شناوه221822110019 16  0.00

79 معيد 0صفر3866صفر5253زينب رائد مجيد بدر221822110020 17  0.00

94 ناجح 667677758062530زينب ماجد طالب خصاف221822110021 18  75.71

90 معيد 0صفر5150556471ضحى جواد كاظم ضيدان221822110022 19  0.00

93 ناجح 7181798410086594فاطمه حسين محمد علي توماس221822110023 20  84.86

58 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرفاطمه عنيد حسين كنيوي221822110024 21  0.00

77 معيد 6281530صفر5053ليالي سالم اشنيف ادويج221822110025 22  0.00

88 ناجح 635560747673489مريم عاشور شعير عكال221822110026 23  69.86

84 معيد 820صفر62308152مريم محمد فياض منصور221822110027 24  0.00

57 معيد 5638505474530هدى رزاق عبد الرضا حسين221822110029 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 الشيماء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

110رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

62 معيد 5038375666500هناء عبد الزهره جاسم عبيد221822110030 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


