
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 الطيبات اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

189رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 500غغغغ50اسراء كريم صغير رحيم221842189002 1  0.00

92 راسب 710غغ66غ79اسيل حسين نعمة ميسر221842189003 2  0.00

88 راسب 0غ50غغ6350انمار فاضل عطية حسين221842189004 3  0.00

82 ناجح 625155505050400ايات قاسم محمد طعمة221842189005 4  57.14

86 راسب 6672700غ5957ايات كريم كاصد ناجي221842189006 5  0.00

87 ناجح 615856565050418ايات محمد داخل مطر221842189007 6  59.71

غ راسب 0غغغغ6051حليمه جحيل جاسم جابر221842189010 7  0.00

81 راسب 0غغغ50غ72دعاء عبد الحسين كوالي عبد221842189013 8  0.00

93 راسب 0غ53غغ6960دعاء فالح جليب رسالة221842189014 9  0.00

94 ناجح 706976897656530رسل جميل كاصد ناجي221842189015 10  75.71

84 راسب 0غغغ576750رسل حامد شاكر علي221842189016 11  0.00

97 ناجح 686850505057440رسل حسن هادي فيروز221842189017 12  62.86

97 راسب 7350503950500زمن عبد الحسين كوالي عبد221842189019 13  0.00

93 راسب 0غغغغ6350زهراء حسن صكبان عبد221842189021 14  0.00

78 راسب 6121405050500زهراء كاظم علي جبار221842189022 15  0.00

90 ناجح 846074807377538زهراء محمد عطية جبر221842189023 16  76.86

86 راسب 665569670غ67زينب حسين صكبان عبد221842189025 17  0.00

غ راسب 0غ7575غ94غزينب محمد عبد ا غياض221842189027 18  0.00

96 راسب 5050500غ7058زينب هادي عبد الحسن عبد221842189028 19  0.00

97 راسب 0غ57غ779059سكينة طالب كميل كاظم221842189029 20  0.00

97 راسب 76500غغ6975شهد اسعد عبد ا حسين221842189030 21  0.00

90 راسب 6468343162580شيرين حسن عبد ا محيسن221842189031 22  0.00

90 راسب 6760683570500ضحى حسن ناصر عبد العباس221842189032 23  0.00

82 راسب 0غ50غغ6470غسق طالب عبد ا حسين221842189033 24  0.00

82 راسب 55680غغ6859غيهب محمد شناوة شاتول221842189035 25  0.00

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 الطيبات اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

189رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 راسب 6679753958500فاطمة حسين مشجل راشد221842189036 26  0.00

93 ناجح 705550515750426فاطمة عرفان عطشان عيال221842189037 27  60.86

97 راسب 540غغغ6763نور الهدى صباح ضيول جواد221842189039 28  0.00

97 ناجح 645652525150422هدى حسن ياسين عبد ا221842189042 29  60.29

79 راسب 500غغغغ56هدى ناصر حسن محمد221842189044 30  0.00

89 راسب 50530غ666964هدى هادي مكطوف حسين221842189045 31  0.00
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