
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 المدينة المنورة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

202رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 ناجح 735785946986556ابتهال سعيد عبد العباس مظلوم221852202001 1  79.43

86 راسب 5237565353410ارجوان حمد حمزه حسين221852202002 2  0.00

94 ناجح 857882588383563ايناس مايع جوده عوده221852202005 3  80.43

84 راسب 0غ7063945050حنان حسن راضي مذبوب221852202006 4  0.00

98 ناجح 747482609870556دعاء عدنان فليح حسين221852202007 5  79.43

88 راسب 7732736267500زهراء اياد صافي عبد الواحد221852202008 6  0.00

84 ناجح 815868718654502زهراء حسين علي حسين221852202009 7  71.71

91 ناجح 907382678991583زهراء صباح عوده بهلول221852202010 8  83.29

89 راسب 0غغغغ6561زهراء عبد الحسين طاهر عباس221852202011 9  0.00

82 راسب 0غغغ585050زينب رياض سويد بصيو221852202013 10  0.00

81 راسب 310صفر57265034سكينه صاحب رزيج عبد221852202014 11  0.00

90 ناجح 777681997186580سكينه ظاهر حسين علي221852202015 12  82.86

95 ناجح 775786545061480صابرين شاكر جعفر جداوه221852202016 13  68.57

91 راسب 50500غغغ67ضحى علء فرهود محينه221852202017 14  0.00

98 ناجح 737071905367522طيبه مظفر كريم عبد الساده221852202018 15  74.57

85 ناجح 817885798871567غفران تحسين عبد شريف221852202019 16  81.00

91 راسب 6964754057620فاطمه حبيب رزاق عوده221852202020 17  0.00

92 ناجح 949299819084632فاطمه زكي عكله حشف221852202021 18  90.29

95 راسب 0غ52غ685170فاطمه قيس نعمه جلب221852202022 19  0.00

غ راسب 7758756960600فرقان حسن وطن ثوين221852202023 20  0.00

87 راسب 500غ59غ6963ليلى عماد فرهود محينه221852202024 21  0.00

97 ناجح 807977505688527نور كامل مسلم عباس221852202025 22  75.29

86 راسب 50500غ685053هبه محمد جاسم شنين221852202026 23  0.00

89 راسب 0غ5962غغ79هدى ابراهيم فاخر مريهج221852202027 24  0.00

80 راسب 622930210غ63هدى صباح علي محيسن221852202028 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 المدينة المنورة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

202رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


