
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 الطيبات اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

189رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 ناجح 505052685157414ايه نوري جبر زغير221512189004 1  59.14

73 معيد 0مممممصفرأيات كريم كاصد ناجي221742189001 2  0.00

90 ناجح 9396999610096670بتول جبار معتوق علي عبد ا221742189003 3  95.71

78 ناجح 695084887486529براء كريم خليل علي221742189004 4  75.57

65 معيد 0صفر747053مصفرجيهان كريم محسن جابر221742189005 5  0.00

74 معيد 0صفر7171م7166حنان كتاب علي عبد الساده221742189007 6  0.00

57 معيد 5664617455360حنين كريم جهيد عبد الحسن221742189009 7  0.00

64 ناجح 616958627157442حوراء احمد حمادي محيسن221742189010 8  63.14

74 معيد 0م50م69م57دعاء فالح جليب رسالة221742189011 9  0.00

71 معيد 510م6764صفر65رباب م رزاق عامر221742189012 10  0.00

81 معيد 0صفر675652صفر52رحاب فاضل جاسم م221742189013 11  0.00

68 معيد 0صفر6765ممصفررسل جميل كاصد ناجي221742189014 12  0.00

72 ناجح 626459505768432رسل خليل ابراهيم حسين221742189015 13  61.71

16% معيد 0مصفرصفرممصفررملة حبيب كريم جالي221742189016 14  0.00

81 ناجح 625057755255432زهراء خلف جبار حمود221742189018 15  61.71

86 معيد 84840صفر866792زهراء نعيم خاجي عرموط221742189020 16  0.00

89 معيد 0صفر63735763صفرزينب حسين مشجل راشد221742189021 17  0.00

78 ناجح 677783818682554سجى عادل حمود بندر221742189023 18  79.14

79 معيد 6187633850520سوسن عواد فرج جبر221742189024 19  0.00

71 معيد 340صفر21صفر4150شيرين حسن عبد ا محيسن221742189025 20  0.00

82 معيد 0م50مصفر5154فاطمة حسين مشجل راشد221742189026 21  0.00

80 ناجح 858890698094586فاطمه حسن راضي حمود221742189027 22  83.71

77 معيد 35500%19صفر4050كوثر حسن خضير بديوي221742189028 23  0.00

80 معيد 6353504050500مارلين باقر شبيب حسين221742189029 24  0.00

75 معيد 790م74صفر6461منتهى فضل كاظم عبيد221742189031 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 الطيبات اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

189رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 9577890صفر7875نور م خضير زناد221742189032 26  0.00

77 معيد 500صفر50415035هدى هادي مكطوف حسين221742189033 27  0.00

60 معيد 2350500ثلثصفر61هديل م حسين عطية221742189034 28  0.00

77 معيد 700م58506450وئام عواد نعيم علي221742189035 29  0.00

79 معيد 0صفر6552845883ولء جليل كشاش حسن221742189036 30  0.00

83 ناجح 737187698284549يسرى حسن راضي حمود221742189037 31  78.43
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


