
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 الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 ناجح 659164607967512استبرق علوي شدود ضهد221852146001 1  73.14

79 راسب 0غغغ585262اسيا محمد وانس مشكور221852146002 2  0.00

72 راسب 5250732454550اسيل عبيد مخور شبيج221852146003 3  0.00

80 راسب 5722503950220اسيل محمد ابراهيم حمد ا221852146004 4  0.00

74 راسب 0غغغ545050امنه مرتضى احمد عبيد221852146005 5  0.00

75 ناجح 635563596471450ايات فؤاد كاظم طاهر221852146007 6  64.29

82 ناجح 699765647772526ايه ابراهيم نعمه جهلول221852146009 7  75.14

غ راسب 0غغغغغ65جنات ابراهيم خضير رويعي221852146010 8  0.00

71 راسب 52660غغ6279حوراء ضياء رحيم حسين221852146011 9  0.00

79 راسب 697359500غ64حوراء فاضل مالح ابراهيم221852146012 10  0.00

76 راسب 500غ6450غ52خيرات عبد المير راضي سالم221852146013 11  0.00

69 ناجح 607991535052454دنيا رمضان محمد شناوه221852146015 12  64.86

72 راسب 5874665061380رجيبه حمود عبد مذود221852146016 13  0.00

82 ناجح 8197981007392623زهراء امين جاسم محمد221852146018 14  89.00

80 راسب 760صفر73718361زهراء حسين ناصر خير ا221852146019 15  0.00

77 ناجح 505050816173442زهراء عبد ا ابراهيم راضي221852146021 16  63.14

81 ناجح 545675507550441زهراء عوده محسن عوده221852146022 17  63.00

64 راسب 870غغ575080زهراء محسن فليح حسن221852146023 18  0.00

87 راسب 6475663255230زينب سمير كاظم علي221852146024 19  0.00

75 راسب 0غغغ83غ56فاطمه هاشم عبد علي ظاهر221852146025 20  0.00

75 ناجح 515089535650424مريم وجدي علي ناصر221852146026 21  60.57

79 ناجح 828577749278567نبأ جبار علي محمد221852146027 22  81.00

79 ناجح 546380687672492نور عباس ياس خضر221852146028 23  70.29

78 راسب 6255625461420نور عبد العظيم عباس عبد الرضا221852146029 24  0.00

59 راسب 0غغغغ50غهاجر كاظم عزيز محسن221852146030 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 ناجح 756566756459482هيام جبار ابراهيم دواش221852146031 26  68.86

63 راسب 5825503459500يثرب كاظم جهاد جبر221852146032 27  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


