
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 الكرامة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5032696950500استبرق حيدر جمعه عبود221722151004 1  0.00

63 ناجح 505668675050404هند مزهر جاسم محمد221722151035 2  57.71

70 معيد 5243603950500براء محمد عبد ا علي221822151002 3  0.00

80 معيد 810م7563م59تبارك محمد عبود عبد ا221822151003 4  0.00

77 ناجح 505063585050398تقى محمد علي يوسف محمد221822151004 5  56.86

77 معيد 0صفر74901006373حوراء محمد احسين غافل221822151005 6  0.00

70 معيد 5636665068550رسل علي حسين اسماعيل221822151006 7  0.00

76 معيد 5532605071520زينب عدنان علي عطر221822151009 8  0.00

88 ناجح 586163686665469سجى احمد محمد علي احمد221822151010 9  67.00

51 معيد 5151584250500سجى ستار جبار حسن221822151011 10  0.00

85 معيد 5770600مم57عل احمد كاظم معيوف221822151015 11  0.00

63 معيد 0م5050615350غفران جبار دفار جبر221822151016 12  0.00

86 ناجح 756695879686591فاطمه سالم بهار حويدر221822151017 13  84.43

80 ناجح 505470557358440مكارم سلمان مهدي سلمان221822151018 14  62.86

81 ناجح 545073616255436ملذ زهير جايد حسين221822151019 15  62.29

83 معيد 5174764176660ملك عادل غني حسين221822151020 16  0.00

79 ناجح 688574767966527نور الزهراء كامل عبد العظيم حسن221822151021 17  75.29

م معيد 0ممممممهبه حسن كاظم كاطع221822151023 18  0.00

68 معيد 0صفر57صفر566467هدى جابر تقي جابر221822151024 19  0.00

60 معيد 646069380صفرصفريقين محمد حسن رجا221822151026 20  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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المديرية :
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اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الكرامة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

151رمز المدرسة :
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الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


