
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 المؤمنات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5937766054580زهراء مدلول تقي معارج221722138010 1  0.00

87 ناجح 615084588472496اسماء مهدي حاتم جابر221822138002 2  70.86

60 معيد 4127504067500ايات علي صالح مهدي221822138004 3  0.00

68 ناجح 635256616650416تقوى كاظم حسن كاظم221822138006 4  59.43

م معيد 4051370صفر3032حوراء حبيب ناصر نعيمه221822138007 5  0.00

76 ناجح 575477697661470دره علي حسن جزه221822138008 6  67.14

84 معيد 6140807380630زهراء حمود جريو دج221822138010 7  0.00

95 معيد 8081730م6868زهراء عبد الواحد جبر حسون221822138011 8  0.00

89 ناجح 618275848080551زهور حسين ماجد عبد علي221822138013 9  78.71

م معيد 6792808284730زينب خليل كامل سلطان221822138014 10  0.00

94 معيد 940م78879293سارة جليل ياسر مسير221822138016 11  0.00

96 معيد 87880صفر8582100ضحى فلح حسن خضير221822138017 12  0.00

85 معيد 504070540صفر52علياء رحيم عبود فالح221822138018 13  0.00

80 معيد 640م72797677فاطمة عبد الكريم عبد شيال221822138019 14  0.00

م معيد 6269667990770مريم جوده محسن شيحان221822138022 15  0.00

89 معيد 797780770م72مريم عبد الواحد جبر حسون221822138023 16  0.00

78 معيد 5032392351500مريم عوده جحيل هداد221822138024 17  0.00

م معيد 0ممممم29مريم قاسم حسن عواد221822138025 18  0.00

91 معيد 0م81صفر83صفر75منال عبد الهادي زايد عبد علي221822138026 19  0.00

73 معيد 50550%39405018نبراس صلح راشد كصاب221822138028 20  0.00

86 معيد 580صفر50426474نور الهدى مهدي عبد محيسن221822138029 21  0.00

61 معيد 0م61صفر55صفر51نور محمد باني رهيف221822138030 22  0.00

67 ناجح 646050837255451هدى حسين عبد صالح221822138031 23  64.43

83 معيد 7555540صفر5265هدى هادي خليفة عريان221822138032 24  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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2018/2017
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الدبي
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