
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 المام الصادق )ع( اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

188رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

78 معيد 26290صفر573032بتول احمد محسن نور221742188001 1  0.00

87 معيد 670صفرصفر706989حنين سعود عطيه زويد221742188002 2  0.00

92 ناجح 687489785686543حنين كاظم حسن كاظم221742188003 3  77.57

87 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرحوراء شاكر نادر محيسن221742188004 4  0.00

73 معيد 5453284353520دنيا فيصل عبد المير سرحان221742188005 5  0.00

89 معيد 320مصفر265250رسل جاسم م حسن221742188006 6  0.00

75 معيد 5462604056500رسل عبد الحسين درويل عبيد221742188007 7  0.00

67 معيد 0صفرصفرمصفرصفرصفررسل م مريخ عباس221742188008 8  0.00

92 ناجح 577873605059469زهراء حيدر ثجيل حلو221742188009 9  67.00

75 معيد 58530صفر57صفر42زهراء كريم ملغي كاطع221742188011 10  0.00

77 معيد 0صفرصفرصفر50صفر34زينب جهاد زويد حسين221742188012 11  0.00

83 معيد 0صفر6041صفر6054زينب حسن شمخي جبر221742188013 12  0.00

82 معيد 0صفرصفرصفرم83صفرزينب علي فرحان جباره221742188014 13  0.00

85 معيد 663935420م50ساره قاسم نعيم جويعد221742188015 14  0.00

88 معيد 76680صفر95صفر71صفاء كريم ملغي كاطع221742188016 15  0.00

73 معيد 0صفرصفرصفر392641عذراء مهدي مكطوف رهيف221742188017 16  0.00

67 معيد 35500صفر535261غزلن ذياب ثجيل حميد221742188018 17  0.00

91 ناجح 898282626779552فاطمة نعيم فرج رداد221742188019 18  78.86

75 معيد 5253642750700فردوس ماجد خيون عويز221742188020 19  0.00

90 معيد 570صفر56م56صفرنبأ حمود حسن مطرود221742188022 20  0.00

78 معيد 0صفر7678مصفر70نور علي ناصر كاظم221742188023 21  0.00

75 معيد 30240صفر424130هاله موسى جاسم هليل221742188024 22  0.00

96 ناجح 666684505164477هبه صلح مهدي مكطوف221742188026 23  68.14

81 معيد 5228502836500يقين هاشم وحيد عبد221742188028 24  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 المام الصادق )ع( اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

188رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


