
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 ام البنين للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 5058535028530ياسمين ناصر عبد الصاحب براك221722152050 1  0.00

68 معيد 386161530صفر53اخلص علي مناحي رحيم221822152001 2  0.00

73 معيد 7258563657530ايه محمد حسين عليوي221822152004 3  0.00

89 ناجح 89851007710090630بنين حيدر حسين صالح221822152007 4  90.00

72 معيد 5450234050520تقوى فلح عوده هزاع221822152008 5  0.00

84 معيد 6650415756640تمارا هيثم جعفر هاشم221822152010 6  0.00

82 ناجح 845567686983508جمانه سامي يوسف فرهود221822152011 7  72.57

81 معيد 67527066640صفرجيهان علي طعيمه عبد الحسين221822152012 8  0.00

81 ناجح 818484607475539حوراء ستار جابر محمد221822152014 9  77.00

64 معيد 5635352530310حوراء سمير داخل حريز221822152015 10  0.00

61 معيد 0م5450345360رباب مسافر عباس علي221822152016 11  0.00

57 معيد 6054246468570رقيه جاسم شنشل منصور221822152017 12  0.00

83 معيد 5560313652400زهراء داخل عبد ا شمخي221822152018 13  0.00

62 معيد 5151290%506219زهراء سعيد عزيز يعكوب221822152019 14  0.00

83 ناجح 738791708074558زينب زهير رشيد عزيز221822152020 15  79.71

64 ناجح 646450536873436زينب علي عبد الحسين عليعل221822152021 16  62.29

88 معيد 39550صفر595033سرور عبد الرضا خضر حسين221822152022 17  0.00

83 معيد 5424725058660صابرين جوده طعيمه معله221822152025 18  0.00

86 معيد 6231555054410ضحى رياض جخيور مجبل221822152026 19  0.00

87 معيد 6562366063570غدير عامر عبد جبر221822152027 20  0.00

80 معيد 5041503739500فاطمة علي كاظم فزع221822152028 21  0.00

85 ناجح 586157575957434فرح ناصر عبد العالي عبد الحسن221822152029 22  62.00

81 ناجح 575050595758412مثال فرحان جهد علوان221822152030 23  58.86

67 ناجح 505050586851394مينا سهيل نجم عبد221822152032 24  56.29

90 معيد 6942605057750نبأ اكرم طالب حميد221822152033 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 ام البنين للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

152رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 معيد 5961377038540نور الهدى جاسم كاظم حيوك221822152035 26  0.00

84 ناجح 756874507573499نور الهدى فرج جبار علي221822152036 27  71.29

83 ناجح 736792525979505هاجر سعد رحيم عبد الساده221822152038 28  72.14
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


