
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 ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

55 ناجح 515654535650375تبارك محمود رزيج مسكين221752393005 1  53.57

69 راسب 5066575250290رنا صلح كريم كنان221752393006 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغايات حاتم امير وجر221852393002 3  0.00

85 ناجح 686777656971502ايه عبد المير جحيل مناحي221852393003 4  71.71

87 ناجح 858571848172565بنين غالب علك محمد221852393004 5  80.71

71 راسب 0غغ50غغغبنين ماجد عوده محمد221852393005 6  0.00

73 راسب 0غغغغغ50بنين محمد حسين مكاوي221852393006 7  0.00

80 راسب 520غغ595850حوراء حسن عليوي محمد221852393007 8  0.00

82 راسب 500غغ717360حوراء راضي رحم جوده221852393008 9  0.00

73 راسب 0غ5050غ5850رقيه جليل مهدي جابر221852393010 10  0.00

94 راسب 5055500غ6761زهراء ساجد اعريج كاظم221852393011 11  0.00

96 راسب 0غغ86925064زهراء عباس فليح صويح221852393012 12  0.00

98 ناجح 758981948788612زهراء عبد الغني محسن شعيوط221852393013 13  87.43

76 راسب 0غغغغ5450زهراء عدنان ياسر حسين221852393014 14  0.00

96 ناجح 807188625377527زهراء علي عايد كمر221852393015 15  75.29

76 راسب 0غغغ54غ62زهراء غالب حمود حسين221852393016 16  0.00

90 ناجح 829261607667528زينب تركي عبد الحسين عجه221852393017 17  75.43

81 راسب 380%3952593211زينب حلحول صياح حسون221852393018 18  0.00

76 راسب 500غغغ5050زينب محسن حلو كريم221852393019 19  0.00

83 ناجح 838495859275597ساره عزيز كطل صايم221852393020 20  85.29

88 راسب 290تسع%3116%2112سجى ستار عبد الرضا دفار221852393021 21  0.00

97 ناجح 9288100728163593سراب علي خضر عباس221852393022 22  84.71

87 ناجح 646051505060422سماح فارس جميل عباس221852393023 23  60.29

78 راسب 0غغغ505050سناء نعيم جبر ياسين221852393024 24  0.00

94 ناجح 748650628491541فاطمه تركي عبد الحسين عجه221852393025 25  77.29

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 ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

93 ناجح 807770507064504فاطمه علوان مجيلي مروان221852393026 26  72.00

83 راسب 270عشر61305023كريمه حلحول صياح حسون221852393027 27  0.00

82 راسب 0غ59غ76غ63كوثر حامد خشان علي221852393028 28  0.00

100 ناجح 779084887289600كوثر حسين خضر عباس221852393029 29  85.71

77 ناجح 808054936665515مريم يحيى حسين خوين221852393030 30  73.57

89 ناجح 758388696056520منار هادي هريبد بردان221852393031 31  74.29

95 راسب 7976825031640منتهى عبد الحسين طعيمه عبد221852393032 32  0.00

86 راسب 530غغغغ55نبأ هادي حميد نوير221852393033 33  0.00

90 راسب 7040625053570هديل موسى اعبيد جبر221852393035 34  0.00

84 ناجح 747675636066498وجدان ذياب عذيب بردان221852393036 35  71.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


