
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 در الصفا الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

390رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

78 معيد 650مصفر71صفر56اديان رحمن حسن شناوه221742390001 1  0.00

86 معيد 54730صفر788281اسراء نجم عبد ا يعقوب221742390002 2  0.00

72 معيد 230صفرصفر%13صفر37التفات رحيم ناصر حسين221742390003 3  0.00

82 ناجح 856082908779565انسام علي ذهب مطر221742390004 4  80.71

82 ناجح 607364506361453ايات م محيبس عواس221742390005 5  64.71

78 معيد 0صفر3961صفر5760اية عبد الستار عجمي حسين221742390006 6  0.00

73 معيد 260ثمان42%503816ايه ضياء معيوف صفر221742390007 7  0.00

71 معيد 0صفرمم23صفر52تبارك وحيد عباس حاجم221742390008 8  0.00

76 معيد 0صفرصفر87صفرم80جمانة هيكل عبد ا عبد علي221742390009 9  0.00

77 معيد 6073713374630حوراء حسين كاظم بهلول221742390010 10  0.00

77 معيد 93940صفر889496حوراء كاظم طالب جاسم221742390011 11  0.00

م معيد 0ممممممرانيا جلل مهدي صالح221742390012 12  0.00

76 معيد 5037403123400زهراء ثائر علي فليح221742390013 13  0.00

87 معيد 0صفر8376صفر7568زهراء خلف زياد حسين221742390014 14  0.00

84 معيد 0صفر79صفر838581زهراء شاكر كوين عنيد221742390015 15  0.00

81 ناجح 807793699989588زينب فرحان حامد مسير221742390016 16  84.00

93 ناجح 938390849595633زينب م خليف ضميد221742390017 17  90.43

78 معيد 4136362726300سكينة سعدي نزال برغش221742390018 18  0.00

90 معيد 0صفر94صفر909998شروق انور غالب عطشان221742390019 19  0.00

85 معيد 6254610صفر6450ضحى رحيم حسين طاهر221742390020 20  0.00

82 ناجح 696678588486523ضحى يوسف قاسم م221742390021 21  74.71

66 معيد 0صفر%2219عشر5522عبير عدنان عزارة هاشم221742390022 22  0.00

89 ناجح 768976947788589عذراء عبد العباس نصيف جاسم221742390023 23  84.14

77 معيد 290صفرصفر2728صفرفاتن لفتة ضباب جبار221742390024 24  0.00

87 معيد 98950صفر908590ملك زهير ريسان فرج221742390025 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 در الصفا الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

390رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

71 معيد 280ثمانصفرصفر52صفرنجاة مؤيد عبد الوهاب عبد الرزاق221742390026 26  0.00

80 معيد 580صفر31صفر84صفرنور الهدى عبد ا علي محمود221742390027 27  0.00

87 معيد 780صفر81صفر8487نور الهدى ناجي يوسف موسى221742390028 28  0.00

72 معيد 0صفر5027503028نور محيبس عليعل مونس221742390029 29  0.00

70 معيد 0ممصفر566739هاجر عدنان عودة محيل221742390030 30  0.00

79 ناجح 919292889996637هدى باسم محسن بدر221742390031 31  91.00

83 معيد 0صفر636454م70هديل قاسم حسن نجم221742390032 32  0.00

82 معيد 910مم689480هيا عبد الحسن م علوان221742390033 33  0.00

59 معيد 400%3518%503711هيام ثائر عطا كريم221742390034 34  0.00

83 معيد 820مصفر817577يقين خالد كريم حسين221742390035 35  0.00

المشاركون

35 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


