
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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

63 معيد 0م53م556050ايات محمد عطاء بشيت221722170009 1  0.00

67 معيد 5050663850510مياده رزاق عوده عجيل221722170041 2  0.00

50 معيد 3537280صفرم50اثمار عارف راشد عذاب221822170001 3  0.00

92 ناجح 695663627581498اسراء ناصر عبد ا حوار221822170003 4  71.14

73 معيد 6232503363690اسماء حامد حمود شاروط221822170004 5  0.00

77 معيد 5562540صفر5750اسيا علي حسين مايع221822170005 6  0.00

76 معيد 6035595089710ايمان حكمت عبد الحسن ورد221822170006 7  0.00

64 معيد 6354660م5052بتول علي عيد مثني221822170007 8  0.00

93 معيد 850م6610085مبراء قصي ريسان حمود221822170008 9  0.00

73 معيد 5651500صفر5150بنين عبد الخالق راشد عذاب221822170009 10  0.00

81 ناجح 756881769386560بنين عدي عبد الجليل سلمان221822170010 11  80.00

69 معيد 530صفر53522469جوان نجاح عاشور ياسر221822170012 12  0.00

88 ناجح 706883659377544حوراء خيري حاجم فرز221822170014 13  77.71

94 ناجح 677760758381537ختام سعود زمزوم عبد ا221822170017 14  76.71

67 معيد 5054400صفر3929دعاء بشير عبد علي شناوه221822170018 15  0.00

73 معيد 6571590صفر6551دعاء حميد حسين عوده221822170019 16  0.00

80 ناجح 625164508463454رحاب عبد ا محيسن عليوي221822170020 17  64.86

77 معيد 506756500صفر56رحاب ماجد تركي علي221822170021 18  0.00

50 معيد 5372500صفر5150رسل جليل نعيم شخير221822170022 19  0.00

81 ناجح 757170909789573رسل خضر كريم عطيه221822170023 20  81.86

75 ناجح 535654508061429رنا عبد الحسن خلوي جوخان221822170025 21  61.29

92 ناجح 616052596968461زهراء خضير عبد الحسين مسير221822170028 22  65.86

83 ناجح 788778668169542زينب حرير نعمه دخيل221822170030 23  77.43

77 معيد 71580صفرصفر7167زينب حيدر عكله يحيى221822170031 24  0.00

69 ناجح 615056677374450زينب عمار حبيب مطلك221822170033 25  64.29

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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

صفر معيد 6976688288720زينب ماجد كاظم عوده221822170034 26  0.00

85 معيد 56640صفرصفر6367زينب مهدي عزيز كرم221822170035 27  0.00

90 معيد 56550م50مصفرساره لطيف دنين جوده221822170037 28  0.00

70 معيد 0صفرم64م5836سراء عباس حسن جباره221822170039 29  0.00

81 ناجح 676179508162481شهل كريم ناصر حسين221822170040 30  68.71

82 معيد 5050534065400فاطمه حسين عبد علي سلمان221822170043 31  0.00

68 معيد 5052265650250فاطمه حيدر عزيز خلف221822170044 32  0.00

90 ناجح 625969758967511فاطمه خالد كاظم عوده221822170045 33  73.00

85 ناجح 636262698468493فاطمه دنيف مطشر ثابت221822170046 34  70.43

76 ناجح 685069868964502فاطمه سعدي طعمه محمد221822170047 35  71.71

95 ناجح 819189649574589فاطمه عطيه عكله عطيه221822170048 36  84.14

87 ناجح 696377718377527فرقان سليم دهام حسين221822170049 37  75.29

98 ناجح 696880559668534مريم حسين جلب شحيل221822170050 38  76.29

73 ناجح 676479507577485مريم عبد المير يوسف عبد الساده221822170052 39  69.29

93 معيد 630صفر67م5950منال عبد ا محيسن عليوي221822170053 40  0.00

83 ناجح 506050506953415ميسم محسن هادي دخيل221822170054 41  59.29

80 معيد 65420م534150ميمونه علي حلو عكل221822170055 42  0.00

80 ناجح 567050537351433نرجس ابراهيم ساجت صياد221822170057 43  61.86

78 معيد 5154405160500هبه جاسم راضي صيوان221822170059 44  0.00

72 معيد 5640505052420هبه رائد ثويني مسير221822170060 45  0.00

87 معيد 57370صفرصفر5368هدى حسين عبد المجيد مصطفى221822170061 46  0.00

72 معيد 560صفر59555678هدى رامز دخيل برغوث221822170062 47  0.00

70 معيد 5050375564540هدى صبيح جاسم ثامر221822170063 48  0.00

64 معيد 5459605765300هدى يوسف عطيه محمد221822170065 49  0.00

76 معيد 0صفر5622655074هديل يحيى حسين بريج221822170066 50  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 :3
ذي قار

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

50 
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 82.61 71.11 86.96 91.30 79.17 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


