
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 الهبة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 معيد 5926415050550اقبال كاظم مطرود سفيح221822120002 1  0.00

79 معيد 5324505038500الء ولي مرضوخ جاسم221822120003 2  0.00

89 ناجح 705063575056435امل عبد الحسين مسير جوهر221822120004 3  62.14

84 معيد 6836705850530اميره مبارك رجيوي عواد221822120005 4  0.00

80 معيد 5750613861750انوار عبد الرضا باشي عواد221822120006 5  0.00

97 معيد 760م79م7654ايات كاظم عبود محمد221822120007 6  0.00

74 معيد 5028504038600تبارك علي محمد عبيد221822120008 7  0.00

81 معيد 0صفر5835صفرصفر61تبارك نجاح علوان نايف221822120009 8  0.00

85 معيد 740صفر80صفر7174حوراء سلم عجيل صياح221822120010 9  0.00

81 معيد 6450425261500حوراء عبد الرضا شريف جاسم221822120011 10  0.00

77 معيد 6138417824390دعاء فريه محي سرحان221822120012 11  0.00

90 معيد 5537295441530رسل ستار جبار منشد221822120013 12  0.00

75 معيد 29390%50405018رسل فاضل عباس حسن221822120014 13  0.00

86 معيد 5941760صفر7654زهراء عبد الحسين كاظم عواد221822120015 14  0.00

70 معيد 7824500م5037زهراء عويد سهر لطيف221822120016 15  0.00

79 معيد 5032505050520زهراء مهدي هاشم عطيه221822120017 16  0.00

63 معيد 500صفر50م6050زينب علي صبيح حسين221822120018 17  0.00

68 معيد 5050540م3921زينب فليح عبد الحسن عبيد221822120019 18  0.00

78 معيد 5824315742550ساره ضاحي سوادي منصور221822120020 19  0.00

78 معيد 404050380%5012غفران رحيم عبد الحسن بادي221822120021 20  0.00

76 معيد 5850673850530فاطمه مهدي شويك مضحي221822120022 21  0.00

84 معيد 543256620%6518فاطمه هاشم مهلهل صخي221822120023 22  0.00

93 معيد 764272740م57ميلد حميد عباس يونس221822120026 23  0.00

86 ناجح 715853645765454نبأ ريحان راضي ديوان221822120027 24  64.86

56 معيد 5034380صفر5031نور مطر خلف حبيب221822120028 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 الهبة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 معيد 5030326531660هبة ريحان راضي ديوان221822120029 26  0.00

80 معيد 5150505142610هدى اياد شاكر عليوي221822120030 27  0.00

73 معيد 5236383050500هدى كريم ياسين عبد221822120031 28  0.00
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 37.04 50.00 71.43 48.15 82.14 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


