
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 الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغ50غايات سلم جاسم حرب221852143001 1  0.00

72 راسب 5050503650500تبارك عادل خلف يازع221852143002 2  0.00

87 ناجح 809492947498619تيسير عبد المام ناشع مهاوش221852143003 3  88.43

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشدلل حسن لطيف حناج221852143004 4  0.00

62 راسب 0غغغغغغرحيل سبع جابر حبيب221852143005 5  0.00

84 ناجح 687166527154466رسل علي عبد بياد221852143006 6  66.57

79 راسب 0غغغغ53غروان ميثم عبد الرحمن محمد221852143007 7  0.00

67 ناجح 507450546265422زهراء امجد حميد رضا221852143008 8  60.29

57 راسب 3654502023320زينب جمعه ظهير مالح221852143009 9  0.00

79 راسب 0غغغغغ53زينب عبد الكريم طاهر عجرش221852143010 10  0.00

71 راسب 4222703250510زينب محمد جابر عبيد221852143011 11  0.00

90 راسب 86700غ809379سجى مداح ضيول سعدون221852143012 12  0.00

84 ناجح 535652546650415سعاد حسين ضهد لفته221852143013 13  59.29

83 ناجح 616150545250411مريم جواد كاظم شناوه221852143015 14  58.71

87 راسب 0غغ65غ55غمريم عباس كامل شريف221852143016 15  0.00

90 راسب 590غ55745058منار نعيم شلل صالح221852143017 16  0.00

87 ناجح 748986506570521نور رحيم علي حسين221852143019 17  74.43

84 راسب 5050502427200نور صباح مكي شهيب221852143020 18  0.00

78 راسب 5038500غ3751نور عدنان صالح لفته221852143021 19  0.00

70 راسب 0غغغغ52غهاجر وجدان عبد العزيز خزعل221852143022 20  0.00

82 ناجح 639078806877538هناء عبد شوكان كسار221852143023 21  76.86

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 الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017
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التطبيقي
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مدير المركز
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