
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 0غ839680غ74ابتهال حسين عويد فريج221742393001 1  0.00

92 راسب 910غ97غ8293اروى حسن علي حذيه221742393002 2  0.00

94 راسب 0غ9392909298اسراء موسى حسن كريم221742393003 3  0.00

85 ناجح 535057575571428انتهاء اياد حميد سلمان221742393005 4  61.14

82 ناجح 696575656762485ايناس حامد خضير حمود221742393007 5  69.29

97 ناجح 869093879196640تبارك عثمان محسن موسى221742393008 6  91.43

83 راسب 6984395051520تبارك كريم شنان حنظل221742393009 7  0.00

73 راسب 0غغصفر849089حنين سعدون طعيمه حمادي221742393010 8  0.00

93 ناجح 596550625783469حوراء طالب وديع محيسن221742393011 9  67.00

97 ناجح 767973689175559حوراء علي سلمان برع221742393012 10  79.86

96 راسب 0غ9499947989حوراء عماد حميد سلمان221742393013 11  0.00

83 راسب 0غغ7058غ64رسل ماجد ترمن فرحان221742393014 12  0.00

94 راسب 0غ9091868790رسل نعيم غميس حسين221742393015 13  0.00

96 ناجح 929395909691653رونق احمد شاكر كاظم221742393016 14  93.29

83 راسب 8886683063630زهراء حسن عليوي م221742393017 15  0.00

91 ناجح 679276618180548زهراء شاكر صالح عبد ا221742393019 16  78.29

87 ناجح 818679518680550زهراء صلح ساجت جودة221742393020 17  78.57

97 ناجح 84849310094100652زينب نجاح كاظم م221742393026 18  93.14

95 راسب 0غ85غ8893غساره كاظم حبيب عساف221742393027 19  0.00

85 راسب 86718980790غسراج حسين نعمه شمخي221742393028 20  0.00

96 ناجح 859083838383603طيبة علي رهيف علي221742393029 21  86.14

غ راسب 730غ78686571نبأ حميد مزهر واني221742393033 22  0.00

84 راسب 0غغ86868687نبأ منذر جاسم م221742393034 23  0.00

90 راسب 0غ79847167غنور الهدى جميل لفته غصه221742393036 24  0.00

92 راسب 0غغ6053غغنور الهدى محمود رزوقي فتاح221742393038 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 6254593750500هاجر راضي جابر تركي221742393039 26  0.00

88 ناجح 605060647466462وسن عيسى خضير حمود221742393041 27  66.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


