
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 ناجح 505050505057382ميس علي حمزه ياسين221742118067 1  54.57

80 راسب 0غغغغغ51اديان حسين شهيب عياده221842118001 2  0.00

70 راسب 0غغغغ5290اسماء صلح محمد صالح221842118003 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغالحوراء زينب كريم كاظم عوده221842118004 4  0.00

95 ناجح 899091838984621امل جبار زغير زاير حسن221842118005 5  88.71

83 راسب 58500غ505050ايات ثجيل جخيم معارك221842118006 6  0.00

78 راسب 360%5125387012ايه حميد حامد صكر221842118007 7  0.00

83 راسب 0غ65غ526363براء محمد علي خليل ابراهيم221842118008 8  0.00

86 راسب 0غغغغ6072تبارك حيدر والي جبر221842118009 9  0.00

76 راسب 4067300%502815تبارك عبد الكريم عطيه خضير221842118010 10  0.00

85 راسب 0غ50غغ6455تقى احمد كريم جاسم221842118011 11  0.00

97 راسب 500صفر54885050حسناء توفيق مرتضى محمد221842118012 12  0.00

76 راسب 5130356250720حنين رائد اسعد زوين221842118013 13  0.00

67 راسب 5022304129320حوراء هواري صعيب خضير221842118014 14  0.00

92 ناجح 625565577464469حوراء يحيى عبد المهدي عبد221842118015 15  67.00

70 راسب 0غ65غ6957غرسل كريم محمد جار ا221842118017 16  0.00

72 راسب 200%2315%326516زبيده امين خشيب حسين221842118018 17  0.00

79 راسب 0غغغ615050زهراء عبد النبي مسعد عرد221842118019 18  0.00

غ راسب 0غغغ86غغزهراء غني كاظم خضير221842118021 19  0.00

66 راسب 0غ50غغغ51زينب اسعد محي مليوخ221842118023 20  0.00

54 راسب 0غغغغ6556زينب جبار منشد دخيل221842118024 21  0.00

95 راسب 0غ7797916585زينب علي محسن مطير221842118025 22  0.00

82 راسب 0غغغغغ52سوسن محمد شويل عوده221842118027 23  0.00

85 ناجح 516650705757436طيف برزان محمد علوان221842118029 24  62.29

99 ناجح 94100969999100687غدير صاحب شناع لفته221842118030 25  98.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 راسب 5050394041500فاطمة كريم والي عصواد221842118031 26  0.00

87 راسب 5434265021260فاطمه جبار عبد حريجه221842118033 27  0.00

93 ناجح 819456588776545كوثر محمد كامل حامد221842118035 28  77.86

غ راسب 0غغغغ7780مسار ناجي هاشم حمادي221842118036 29  0.00

93 راسب 0غغغ69غ89منار رزاق عباس كاظم221842118037 30  0.00

94 راسب 910غ89غ7687مها علي سالم محمد221842118038 31  0.00

57 راسب 0غغغغغغنور الهدى فالح سعد عبيد221842118039 32  0.00

98 ناجح 8894897090100629هدى اسعد جبار زوير221842118040 33  89.86

71 راسب 730غ69غ7596هدى قاسم كوزان امريهج221842118041 34  0.00

99 راسب 0غ7680795077هديل مشعل محارب جابر221842118042 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


