
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 5050544152500هجران أحمد حسين بچاي221722150031 1  0.00

95 ناجح 515550788071480اديان علي هاشم رهيف221822150001 2  68.57

77 معيد 5072587363420ام البنين حيدر هاشم جواد221822150002 3  0.00

94 ناجح 505969818464501بتول كامل محمد عواد221822150003 4  71.57

79 ناجح 665063507170449بسمه علوي عجرش عبد221822150004 5  64.14

66 معيد 0صفر33503965صفرحوراء علي جلود ضيدان221822150005 6  0.00

78 ناجح 565671608580486دعاء جبار شريف كايم221822150006 7  69.43

62 معيد 59500صفر315064دلل جليل محمد كاطع221822150007 8  0.00

90 ناجح 595050625961431رحمة رؤوف داني عبود221822150008 9  61.57

73 معيد 3752508174700رغد جاسم جهاد راضي221822150009 10  0.00

85 ناجح 505076607451446رقيه محمد كشيمش كزار221822150010 11  63.71

91 ناجح 628266767669522زهراء حسن عبد الرضا قاسم221822150015 12  74.57

84 معيد 6471844075570زهراء عباس عبد الحسين عليعل221822150017 13  0.00

69 ناجح 575655648658445زهراء عبد المير عبد الرضا علي221822150018 14  63.57

62 معيد 4050506071570زهراء علي حامد عزيز221822150019 15  0.00

71 معيد 4038376653260زينب امير منخي منديل221822150020 16  0.00

80 معيد 5457503674510زينب هيثم محسن كريم221822150021 17  0.00

69 معيد 3631507561550ساره حيدر سالم نجف221822150022 18  0.00

84 معيد 5054500صفر3935ضحى غانم كاظم جابر221822150024 19  0.00

59 معيد 5138506274520طيبه عدنان نجم فهد221822150025 20  0.00

78 ناجح 575050757367450طيبه عماد صبري بوهان221822150026 21  64.29

86 ناجح 665058586765450عل خليل ابراهيم عبيد221822150027 22  64.29

92 ناجح 506378696678496غدير ناصر بدر مرزوق221822150028 23  70.86

75 معيد 5527506968510فاطمه جواد كاظم عباس221822150029 24  0.00

62 ناجح 595267586560423فاطمه علوي مسلم شطب221822150030 25  60.43

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 الوحدة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

93 ناجح 669580718870563فاطمه فهمي فاخر كاطع221822150031 26  80.43

76 معيد 3554347273500كوثر محسن صالح حمود221822150032 27  0.00

91 ناجح 686987689179553ملك عبد ا جباره جبار221822150033 28  79.00

77 معيد 50506460500صفرميلد علي كاظم محمد221822150034 29  0.00

51 معيد 0صفر5050صفر5050نور الهدى عبد بستان جبر221822150035 30  0.00

م معيد 3028506465580هدى ابراهيم منشد صالح221822150037 31  0.00

82 معيد 7166500صفر3336هدى ستار هاشم محمد221822150038 32  0.00

88 ناجح 605458777376486وئام ماجد عبد الرزاق منشد221822150040 33  69.43

81 معيد 24687059500صفرورود هلل فارس نعاس221822150041 34  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


