
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 السبطين الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

394رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 606575855689521أثار مصطفى جاسم عبد الحسين221742394001 1  74.43

98 ناجح 9199100949794673افياء ابراهيم علي طاهر221742394002 2  96.14

87 ناجح 537573695356466أيات رحيم حمدان حسين221742394003 3  66.57

69 ناجح 576160515362413اديان م نجم زوري221742394004 4  59.00

96 معيد 0صفرصفرصفر9510090أسراء كريم كاطع دبيان221742394005 5  0.00

95 ناجح 9596100979998680اسلم ماجد كاظم حمد221742394006 6  97.14

89 معيد 0مصفرصفرصفرمصفربنين طعمة شجر صحن221742394007 7  0.00

98 ناجح 8310092898285629بنين علي كامل ناهي221742394008 8  89.86

91 ناجح 646356775859468تبارك موسى حسين طوفان221742394009 9  66.86

92 معيد 0صفر79858391صفرحوراء مهدي حسين م221742394010 10  0.00

81 ناجح 786054645950446رواسي رحم عناد عليوي221742394011 11  63.71

93 ناجح 818487859588613زهراء جابر بهلول عيدان221742394012 12  87.57

81 معيد 0صفر6950صفر7389زهراء جعفر علي خشلوك221742394013 13  0.00

87 معيد 0مصفرصفر767373زهراء حازم م صيهود221742394014 14  0.00

93 معيد 530صفرصفر92م73زهراء علي محسن علي221742394015 15  0.00

96 ناجح 879294879384633ساجده راضي شهاب ذياب221742394016 16  90.43

87 معيد 69770صفر718285سجا رحم خلف مجذاب221742394017 17  0.00

86 ناجح 667189798373547سحر محسن اسماعيل كاظم221742394018 18  78.14

75 معيد 770صفر50505867سهيلة م جاسم عبد الحسين221742394019 19  0.00

98 ناجح 949910010010099690صفا علي عبد الهادي م علي221742394020 20  98.57

97 ناجح 829598809696644ضحى مبارك مرزوك ورور221742394021 21  92.00

82 معيد 0صفر5951697965طيف صافي عوبان نصار221742394022 22  0.00

98 معيد 920م97100م91عذراء نعيم مطرود لعيبي221742394023 23  0.00

88 معيد 0صفر7071808583غدير صاحب محان حسين221742394024 24  0.00

76 معيد 0مم50مصفرصفرغدير منير كاظم جدوع221742394025 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 السبطين الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

394رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 909399939191648فاطمة رائد جبار ثجيل221742394026 26  92.57

94 معيد 0صفر7782صفر8378فاطمة شاكر طعيمه عبدول221742394027 27  0.00

85 ناجح 686270937284534فاطمة علي غضيب عبد221742394028 28  76.29

98 ناجح 849497929580640ليلى سعيد م جدوع221742394029 29  91.43

94 ناجح 909299879783642مريم عباس فاضل علي221742394030 30  91.71

90 ناجح 566657515062432ملك حسن حسين خضير221742394031 31  61.71

83 ناجح 759073707078539نرجس جبار حمدان حسين221742394032 32  77.00

92 معيد 78880صفر789289نمارق صباح ناجي عبد علي221742394033 33  0.00

م معيد 980مصفرم9498نور الهدى علء كاظم نعمة221742394034 34  0.00

95 معيد 100980صفر9510096نور حمود سفيح حبش221742394035 35  0.00

96 ناجح 92100971009989673هاجر فريد عويد محسن221742394037 36  96.14

99 ناجح 97100989210094680هناء فلح غميس ناهي221742394038 37  97.14

المشاركون

37 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


