
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 المام الصادق )ع( للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

188رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

65 معيد 5525576656560اخلص كريم عبود درويش221822188001 1  0.00

82 معيد 5931254136520استفتاء كاظم سوادي نجيبان221822188002 2  0.00

88 معيد 6834755562670اكرام ريحان بدر علي221822188003 3  0.00

74 معيد 6940520صفر5330الهام طعيمه سواري سلمان221822188004 4  0.00

86 ناجح 535155636066434انمار عزيز مطشر هاشم221822188005 5  62.00

64 معيد 502150560%5316حوراء رحيم جبار رويضي221822188006 6  0.00

69 معيد 5752400صفر5736حوراء عبد الرضا فرحان جار ا221822188007 7  0.00

61 معيد 7032280صفر%5014دعاء عباس خضير جرن221822188008 8  0.00

م معيد 0ممممممرواء عبد المهدي كاظم سلمان221822188009 9  0.00

88 ناجح 617279626274498زمن رحيم عبيد مشخول221822188010 10  71.14

89 معيد 0صفر7361867473سارة احمد لذيد والي221822188011 11  0.00

74 معيد 5027505030500سجى سعد ابراهيم سرحان221822188012 12  0.00

85 معيد 5071620صفر6936سجى ياسر داخل نعمة221822188013 13  0.00

82 معيد 6251580صفر6260سحر حسون مداح جار ا221822188014 14  0.00

76 معيد 505065590%6315ضحى فاضل يعكوب يوسف221822188015 15  0.00

50 معيد 6150500صفر4125فاطمة سعيد مطشر هاشم221822188016 16  0.00

85 معيد 7261540صفر6551فاطمة عباس حميد شمخي221822188017 17  0.00

89 ناجح 665060707360468فرح امين عبد العباس محمد علي221822188018 18  66.86

88 معيد 5353357869760فرح منصور ثامر فهد221822188019 19  0.00

87 معيد 5872800صفر6560كفاية هاشم زويد حسين221822188020 20  0.00

91 معيد 61800صفر706572ليلى جبار زويد حسين221822188021 21  0.00

64 معيد 506038500صفر50مريم رحمان جودة نصار221822188022 22  0.00

89 ناجح 767982828191580مريم كاظم سوادي نجيبان221822188023 23  82.86

77 معيد 6958580صفر6750مهتدى لفته كاظم خاجي221822188024 24  0.00

76 معيد 5433505550400نورة طالب زغير عبد221822188025 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

ثانوية المام الصادق )ع( للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

188رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 3034530صفر5026وجدان علي تبينة علي221822188026 26  0.00

المشاركون

26 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


