
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 الحدباء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 معيد 7230695675670اسراء حسن مرار مشخول221822162001 1  0.00

69 معيد 6536633462610اسيل هاني جاسم علك221822162002 2  0.00

50 معيد 5135505850530ايات رزاق جلود ذباح221822162003 3  0.00

62 معيد 5150506740500بشرى جعفر هادي محمد221822162004 4  0.00

75 ناجح 675062595062425تبارك احمد شهاب بزون221822162005 5  60.71

96 ناجح 839269897082581تيما مظفر مكطوف لمي221822162007 6  83.00

75 معيد 7134764269760حنين حفيت عزيز داخل221822162008 7  0.00

86 ناجح 765787588080524حنين خميس كاطع سفيح221822162009 8  74.86

85 ناجح 755064775076477حوراء حامد ياسر جياد221822162010 9  68.14

90 ناجح 847760925873534حوراء محمد هاشم عنكوش221822162011 10  76.29

68 معيد 6152703862740زهراء بديوي دعيم فنفون221822162012 11  0.00

71 معيد 390%5226352015زهراء محمد سمير مجيد221822162013 12  0.00

89 ناجح 765295857776550زينب عبد الحسين ناجي موشنه221822162014 13  78.57

85 ناجح 786662927075528زينب علي ياسين عبيد221822162015 14  75.43

76 معيد 5432235034500ساره فلح حسن ياسين221822162016 15  0.00

86 ناجح 586858625761450سحر هادي مهدي صالح221822162018 16  64.29

74 معيد 5536525250640صبا رحيم مزيعل نجم221822162019 17  0.00

74 معيد 6127580صفر5150صعاب سهام ياسر خافور221822162020 18  0.00

63 معيد 7038737257680صفاء باسم محمد مكطوف221822162021 19  0.00

66 معيد 5941506953590صفاء كاظم مطرود ناصر221822162022 20  0.00

65 ناجح 585554865250420طيبه علي كاظم طارش221822162024 21  60.00

72 معيد 6250506042730طيبه علي هاشم طعمه221822162025 22  0.00

74 معيد 5537505523500طيبه قاسم مكطوف عاشور221822162026 23  0.00

64 معيد 5434507050610عذراء عباس عداي محمد221822162027 24  0.00

86 ناجح 856897658183565غدير علوي جميل عافص221822162028 25  80.71

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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2018/2017
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الول الدور
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الدبي

84 معيد 6378730صفر8471فاطمه جاسم محمد مكي221822162029 26  0.00

86 معيد 6940605657670فاطمه كمال الدين يونس تقي221822162030 27  0.00

60 معيد 6438506858670مريم هادي عباس جلوخ221822162031 28  0.00

72 ناجح 525050645368409مهى محمد حامد ثاجب221822162032 29  58.43

77 معيد 0صفر40صفرصفر5950نور باسم كاظم موات221822162033 30  0.00

50 معيد 5633505750500هدى فالح مهدي عليوي221822162035 31  0.00
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