
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

ثانوية العاديات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

177رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 6223866478800جنان كريم شخير خلف221722177012 1  0.00

80 ناجح 555056625361417سرى علي عجيل جابر221722177027 2  59.57

94 ناجح 675168558163479اسماء فارس مطشر نايف221822177001 3  68.43

م معيد 0م395069م50ايات علي رشيد كعيم221822177002 4  0.00

81 معيد 7339605474610تقى سعيد عبد الحسن شياع221822177005 5  0.00

85 ناجح 605760507965456حوراء جمعه مطلك مشحوت221822177006 6  65.14

78 معيد 535058360م50حوراء حيدر رياض عبد المجيد221822177007 7  0.00

82 ناجح 636757516958447دعاء علي جاسم محسن221822177008 8  63.86

78 ناجح 535061708452448رحاب عبد الكريم خليل محمد221822177009 9  64.00

90 معيد 6580780م7875زهراء احمد علي كاظم221822177013 10  0.00

82 معيد 7071603788880زهراء سمير فيصل صكر221822177014 11  0.00

71 معيد 3950215650500زهراء عبد الكاظم زغير حطاب221822177015 12  0.00

85 معيد 0ثلث94أربع%678712زهراء هادي جلب نعيثل221822177017 13  0.00

66 ناجح 525065606774434زينب عباس عبد عاجل221822177018 14  62.00

84 معيد 7152804185800شهلء عبد الحسين فرج عبيد221822177019 15  0.00

69 معيد 5137505778800عذراء احمد عبد عاجل221822177020 16  0.00

94 ناجح 745073507570486غفران مالح عوده سنيه221822177021 17  69.43

83 معيد 5030523378500فاطمة غني عباس عويد221822177022 18  0.00

86 معيد 66500م615272مثاني ثامر حسوني نجم221822177023 19  0.00

80 ناجح 739266838773554موج سلمان جاسم محمد221822177024 20  79.14

78 معيد 5558502958590نور رشيد زوير عباس221822177025 21  0.00

79 معيد 0صفرصفر66697284يقين مؤيد حميد ساجت221822177027 22  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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التسلسل

2018/2017
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الدبي
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