
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 النور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

61 معيد 545150560%5419عهد عطيه بلط بلو221722156031 1  0.00

86 ناجح 737358605968477اديان عبد الحسن اسماعيل محسن221822156001 2  68.14

85 معيد 5451630صفر5157اسراء حسين مطشر رويح221822156002 3  0.00

87 ناجح 746964817076521اسيل سلمان شلوك زاجي221822156003 4  74.43

83 معيد 630م53م5654اميرة عناد كاظم مجيبل221822156005 5  0.00

77 معيد 60600صفر56صفر50بنين كحيل عزيز كمر221822156007 6  0.00

84 معيد 5650405550620تبارك عبد ا حسين منخي221822156009 7  0.00

82 ناجح 665050505064412حنين عيسى ياسين ناهي221822156010 8  58.86

91 معيد 5450386766750حوراء خضير عبود سهر221822156011 9  0.00

86 معيد 745360700صفر67دعاء خلف مزعل عبد221822156014 10  0.00

89 معيد 7564346954710رسل شاكر حميد مسير221822156015 11  0.00

81 ناجح 665068516479459رنا حيدر جاسم عويد221822156016 12  65.57

90 ناجح 655550705769456ريام جميل حسن عبد ا221822156017 13  65.14

84 ناجح 615875716279490زمرد عبد المير هاشم عبيد221822156018 14  70.00

96 ناجح 909597928696652زهراء عبد العالي نعيمه خضير221822156019 15  93.14

80 معيد 525050500صفر55زهراء عذاب غالي حسين221822156020 16  0.00

88 معيد 5738415858710زهراء كريم عطية مذبوب221822156021 17  0.00

84 ناجح 657158845866486زهراء ناجي عوض كاظم221822156022 18  69.43

74 معيد 5065507438500زهراء ناظم لويز مخيلف221822156023 19  0.00

78 ناجح 705050515776432زينب حيدر جاسم عويد221822156024 20  61.71

77 معيد 805164840صفر74زينب خلف مزعل عبد221822156026 21  0.00

80 معيد 6664770صفر6265سجى حمد حسن محمد221822156027 22  0.00

72 ناجح 625055675869433ضحى كريم كاظم جابر221822156028 23  61.86

89 معيد 58630صفر645750طيبة حبيب امين واجد221822156029 24  0.00

88 معيد 0صفر6251575166عاتكة عبد الحسين جواد كاظم221822156030 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 النور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

85 معيد 557858540صفر59عبير ماجد حسين سلمان221822156031 26  0.00

89 ناجح 506261625157432غدير احمد جاسم شنان221822156032 27  61.71

79 معيد 585655690صفر50فاطمة حيدر احمد حسين221822156034 28  0.00

86 ناجح 645065655168449قنوت سعد كاظم حسن221822156036 29  64.14

75 معيد 5050670صفر5527مروة قاسم صالح محمد221822156037 30  0.00

90 ناجح 696172656272491مريم جاسم حامد جوده221822156038 31  70.14

88 ناجح 665057515955426منار رياض فداغ صياح221822156040 32  60.86

65 معيد 5050225850610ميلد حسن فرهود جساس221822156041 33  0.00

76 معيد 3935505050610نوال برزان صباح خضير221822156043 34  0.00

88 ناجح 655172685784485نور الهدى ابراهيم سلمان شايع221822156044 35  69.29

75 معيد 5250403639600نور الهدى عواد صبيح عواد221822156045 36  0.00

82 ناجح 665050606169438نور الهدى محمد عبيد شاطي221822156046 37  62.57

83 ناجح 636366607469478نور جاسم غافل رهيف221822156047 38  68.29

66 معيد 33500صفر565050هاجر عيد عبد ايدام221822156050 39  0.00

90 ناجح 747050677392516هبة عباس هاشم محمد221822156051 40  73.71

75 معيد 57346142550صفرهدى راضي ماهر جياد221822156052 41  0.00

75 معيد 0صفر73507750صفرهدى عبد الرحيم خلف لفته221822156053 42  0.00

80 معيد 500م54أربع5058هند حيدر رشيد حميدي221822156054 43  0.00

95 ناجح 897075718275557هيام محمد نشينش نعيمه221822156055 44  79.57

91 ناجح 716561578076501يقين خالد هاشم خضر221822156057 45  71.57
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية النور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


