
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 الزهراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 ناجح 646368667861480اسراء خضير معارج عداي221822164001 1  68.57

78 معيد 5557415559320ايات علي حسن عباس221822164002 2  0.00

86 معيد 5061503460400ايات علي ناجي حسن221822164003 3  0.00

78 ناجح 585050575950402ايمان سالم عبد علي جليب221822164004 4  57.43

70 معيد 6972566366400بلسم علي ناصر حسين221822164005 5  0.00

84 ناجح 535467626855443تبارك احمد حسن خضير221822164006 6  63.29

68 ناجح 747765557150460جمانه علي ناصر حسين221822164007 7  65.71

63 معيد 5440503859330دعاء كريم هاشم غافل221822164008 8  0.00

75 معيد 5850522967500رغده عبد علي مذكور221822164009 9  0.00

58 معيد 3629212032400زمن طالب عبد عليوي221822164010 10  0.00

79 معيد 505857540صفر53زهراء حسن خزعل غلم221822164011 11  0.00

م معيد 6550875772740زهراء ناظم صبر خليوي221822164012 12  0.00

88 ناجح 645070506365450زينب سعد عواد مشتت221822164013 13  64.29

73 ناجح 595070607355440زينب سعيد حران ساجت221822164014 14  62.86

90 معيد 6271410صفر6354زينب عواد كريم شياع221822164015 15  0.00

90 ناجح 725081507665484ساره كريم رشاد صالح221822164016 16  69.14

70 ناجح 638782627059493سجى رائد خضير عباس221822164017 17  70.43

71 معيد 5639406957520سجى كركان مجيد فجر221822164018 18  0.00

86 معيد 5172554156550سهام رعد عبد سلمان221822164019 19  0.00

79 معيد 6634665157750عذراء صادق طاهر طعيمه221822164020 20  0.00

54 معيد 3850360صفر5058غفران جاسم محمد راضي221822164021 21  0.00

74 معيد 0م4140405254فاطمة حاتم كاطع غانم221822164022 22  0.00

60 معيد 395636330صفر50مريم محمد حسن عباس221822164023 23  0.00

80 ناجح 616073687555472منى نعيم صبر خليوي221822164024 24  67.43

66 معيد 5262655033290ميعاد عبيد هيول جبير221822164025 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 الزهراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 معيد 5752653860530ندى يعكوب مجيد سلمان221822164026 26  0.00

79 ناجح 506862556858440نور حيدر حمدان سلمان221822164027 27  62.86

58 معيد 5056334151500نور طالب عبد العالي خليف221822164028 28  0.00

77 معيد 4050340صفرصفر50نور كاظم عناد نعيمه221822164029 29  0.00

المشاركون

29 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


