
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 تبارك اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

184رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 585152655053420رحاب زغير طاهر غانم221612184004 1  60.00

88 معيد 670م66صفر5660دنيا محيسن جدوع سلمان221742184001 2  0.00

91 معيد 760صفر100صفر9086رسل عبد ا كريم عباس221742184002 3  0.00

88 ناجح 796991927370562زهراء جاسم حنيظل جوده221742184003 4  80.29

80 معيد 7659510صفر6466زهراء حميدي محيسن موسى221742184004 5  0.00

84 معيد 610م50356275زهراء رزاق صبر صيهود221742184005 6  0.00

92 معيد 0م888184صفر82زهراء عباس نصيف حسين221742184006 7  0.00

93 معيد 0صفر9293999461زينب حسن خضر عيسى221742184007 8  0.00

89 معيد 590صفر63505871زينب ناصر حسين علي221742184009 9  0.00

90 معيد 590م69صفر8052سعاد عيدان محيل صبيح221742184010 10  0.00

72 معيد 0صفرم38صفر3528صفاء حسين ريسان جوده221742184011 11  0.00

80 معيد 0صفرصفر5950صفر59غفران كامل ناصر حسين221742184012 12  0.00

88 معيد 0صفرصفرصفر85صفر58فاطمة غني قاسم حمادي221742184013 13  0.00

87 معيد 826950810صفر66مريم رحيم جوده علي221742184014 14  0.00

77 ناجح 695069815261459مريم عبود خليف عطيه221742184015 15  65.57

م معيد 0ممممممناديه سالم كريم يوسف221742184016 16  0.00

83 معيد 5552728666420ندى طالب حسن عبد السيد221742184017 17  0.00

87 معيد 5135560صفر6356نور خلف جويد سعدون221742184018 18  0.00

86 معيد 5450554141390نورس عزيز جبار م221742184019 19  0.00

87 معيد 37680م596061هدى م عبد ثجيل221742184021 20  0.00
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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 تبارك اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

184رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


