
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 0غغغ512650ابتسام ثامر عطيه خلف221852107001 1  0.00

93 ناجح 766773525060471اثمار كاظم رفيش صياح221852107002 2  67.29

91 ناجح 868694577968561اسيا عبد الحسين نعيم صويح221852107003 3  80.14

75 راسب 0غغغغغغالء عبد العالي جاسم محمد221852107004 4  0.00

91 راسب 0غ50غ805566حسنه حسين علي جايد221852107005 5  0.00

82 راسب 5650663340500حنان حسين خلف سرحان221852107006 6  0.00

99 ناجح 827890976389598حوراء ستار جبار راشد221852107009 7  85.43

88 ناجح 687071545465470خديجه عبد الحسن علي شلل221852107010 8  67.14

90 ناجح 665068515050425رنا رشيد خصاف سعيد221852107011 9  60.71

75 راسب 5054342731280زينب طالب كاظم حسن221852107013 10  0.00

89 راسب 0غ50غغ5963زينب علء عطيه بسام221852107014 11  0.00

94 ناجح 729397828476598زينب وادي دهام علي221852107015 12  85.43

90 راسب 50350غ665377سجى محمد عبد موسى221852107018 13  0.00

81 ناجح 725950505050412سرى صلح عبد ا معيجل221852107019 14  58.86

86 راسب 6437505437500ضحى حسين كاظم مشكور221852107020 15  0.00

80 راسب 7153595038270علياء عبد خصاف جواد221852107022 16  0.00

78 راسب 530غ50غ6458فاطمه كاظم جبر محمد221852107023 17  0.00

81 راسب 0صفر%7565652919مرام علي شبلي دخيل221852107024 18  0.00

81 راسب 5650552150300مروه صباح شاطي عايد221852107025 19  0.00

76 راسب 5853405039330مريم سعد عبد ا سعد221852107026 20  0.00

86 ناجح 555466515654422مسار سالم زميط حسن221852107027 21  60.29

84 راسب 0غغ56غغ63منار صبر سعيدان رطب221852107028 22  0.00

58 راسب 0غ50غغغ60منى حمود جمعه مطير221852107029 23  0.00

85 راسب 0غغ68555652نور الهدى سامي سكر معاون221852107030 24  0.00

95 ناجح 848998678087600هدى جاسب كاظم حسن221852107032 25  85.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 6150593250400هدى سالم كاظم عباس221852107033 26  0.00

75 راسب 0غغ61505851هناء علي عطيه بسام221852107035 27  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


