
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

ثانويه اريدو للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

145رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

91 ناجح 889275589182577ابرار وراد داود سليمان221822145001 1  82.43

88 معيد 0صفر5050697782اديان رعد عبد الجليل مسعد221822145002 2  0.00

83 ناجح 547670657880506اسراء جاسم محمد كيطان221822145003 3  72.29

87 معيد 647671680صفر60اسراء فارس عبد الناصر محمود221822145004 4  0.00

74 معيد 590صفر50645058ايات فوزي حسن عبل221822145006 5  0.00

87 ناجح 506950557083464ايمان صبار دفار جبر221822145007 6  66.29

61 معيد 5062503756650بتول احمد فرحان ياسر221822145008 7  0.00

85 معيد 5950623687630تبارك خالد عزيز كاظم221822145009 8  0.00

80 معيد 780م5067صفر66تبارك عبد الكريم سلمان فيصل221822145010 9  0.00

99 ناجح 819189889483625ختام عباس معوز محمد221822145011 10  89.29

81 معيد 5066345073580رند عبد العباس سعدون محمد221822145013 11  0.00

89 ناجح 616762906774510زهراء طالب كاصد وشيح221822145014 12  72.86

94 ناجح 635471617877498زهراء مسلم عبد ا ياسين221822145015 13  71.14

84 معيد 5091560صفر5059زهراء ياسين حسون فرحان221822145016 14  0.00

73 ناجح 505250538160419زينب علي عكله عودة221822145017 15  59.86

78 معيد 78650صفر617968سحر ناصر عوده عطية221822145018 16  0.00

84 ناجح 565956507272449فاطمة خالد مانع كايم221822145019 17  64.14

73 معيد 67576085890صفرفاطمه فؤاد جمعه عليخ221822145020 18  0.00

90 ناجح 507250697268471كريمة عبد الكريم خطار عبد221822145021 19  67.29

75 معيد 500صفر50صفر3050منار سعدي جبر علي221822145023 20  0.00

86 ناجح 627869689168522نبأ مدحت صالح عبيد221822145024 21  74.57

60 معيد 5051233975520نور علي عبد النبي وحيد221822145025 22  0.00

66 ناجح 526050557877438نور نعيم راشد مخور221822145026 23  62.57

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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