
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 دار السلم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

398رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 88930صفر849985أستبرق جميل سعدون رهيف221742398001 1  0.00

94 معيد 0صفر8381868391أسماء سعد موحان زهيان221742398002 2  0.00

95 ناجح 968592949892652آلء عبد الحكيم نغماش علي221742398003 3  93.14

93 معيد 100940صفر969392آيات علي كاظم غركان221742398004 4  0.00

92 ناجح 94100969910091672بتول كسرى شرباك ناصر221742398005 5  96.00

86 معيد 0م8699899798بدور صبري حامد بدر221742398006 6  0.00

93 ناجح 929798989898674تبارك خير ا سعدون شويعي221742398007 7  96.29

91 ناجح 909492839597642تهاني غسان يونس زهيان221742398008 8  91.71

86 معيد 500صفرم40م70زهراء عبد السلم حبتر حسين221742398009 9  0.00

88 معيد 8377660صفر8192زينب ابراهيم عبد  عذاب221742398010 10  0.00

91 ناجح 908785899575612زينب ابراهيم عكال مغامس221742398011 11  87.43

89 ناجح 828587729482591زينب جبر فاضل مشاي221742398012 12  84.43

79 ناجح 849092889284609زينب رمضان فليح سلمان221742398013 13  87.00

94 معيد 0صفرصفرصفرصفر9585زينب صبري حامد بدر221742398014 14  0.00

81 معيد 720صفر5289صفرصفرزينب مهدي راشد قاسم221742398015 15  0.00

81 معيد 0صفر7685مصفرصفرسرى عبد العظيم شريف مزعل221742398016 16  0.00

91 معيد 0صفر96100100م92سرى مظفر عبد القادر جعاز221742398017 17  0.00

72 معيد 760صفر79صفر7981سندس حسين علي محسن221742398018 18  0.00

80 معيد 0م79م745061طفوف طالب نجم عبد ا221742398019 19  0.00

93 معيد 7464713162590طيبة اياد صكبان عبد العالي221742398020 20  0.00

90 معيد 0صفر5068صفرم76غفران حامد باهض علي221742398021 21  0.00

91 ناجح 938093909390630فاطمة عباس تبن جابر221742398022 22  90.00

79 معيد 645273800صفر63فاطمة غسان يونس زهيان221742398023 23  0.00

94 ناجح 897977928790608مريم عبد الستار حمادي عبد الحسين221742398024 24  86.86

84 معيد 0صفر6266625281نبأ ابراهيم عبد  عذاب221742398025 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 دار السلم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

398رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 ناجح 697255688675502نبأ حسن م بداي221742398026 26  71.71

95 معيد 9395840صفر7997نرجس ناصر سبتي مهدي221742398027 27  0.00

90 ناجح 889389869585626نور الهدى طالب سنيم سفيح221742398028 28  89.43

95 ناجح 918887879289629نور حسن عبد الرزاق دفتر221742398029 29  89.86

91 ناجح 949890909699658هدى علي نافل مهاوش221742398030 30  94.00

83 معيد 0صفر8057605067وجدان م منهل دبيس221742398031 31  0.00
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