
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

63 معيد 39510صفرصفر6577اثمار وحيد كاظم غياض221752118001 1  0.00

64 معيد 330صفرصفر415050اسراء عدنان مطر مشاري221752118002 2  0.00

70 معيد 5657535034500الء عباس كريم خشيف221752118004 3  0.00

68 ناجح 585950705658419تبارك عماد جميل عبد ا221752118005 4  59.86

60 معيد 0%13%5450623212تقى جاسم م ياسر221752118006 5  0.00

73 معيد 663650500صفرصفرحنان طعمه كزار زغير221752118007 6  0.00

67 ناجح 737270757570502حوراء تكليف خضير ماجد221752118008 7  71.71

89 معيد 0م81م787780داليا صباح جبار شرقي221752118009 8  0.00

79 ناجح 738888626983542زهراء اسعد جبار زوير221752118010 9  77.43

27 معيد 0م54مم5032زهراء انذار صالح حسن221752118011 10  0.00

82 معيد 0صفر353229صفر50زهراء حميد عطشان عواد221752118012 11  0.00

صفر معيد 6350345225360زهراء سعيد زغير شلكه221752118013 12  0.00

73 ناجح 767762506064462زهراء علي مارد طه221752118014 13  66.00

81 معيد 0صفر74صفر593463زهراء قاسم حميد ياسر221752118015 14  0.00

63 معيد 0صفر42صفر723056زينب الحوراء عادل عبد ناصر221752118016 15  0.00

74 معيد 0صفر73صفرصفر66صفرشمس الضحى صلح راضي جبر221752118018 16  0.00

75 معيد 0صفرصفرمصفر64مشمس حسين علي م221752118019 17  0.00

80 معيد 5057535031300صفا سمير مخلص حسن221752118020 18  0.00

71 معيد 5142785050200صفا كاظم ابراهيم م221752118021 19  0.00

79 معيد 7064635063330فاطمه الزهراء حسين حسوني حمدان221752118022 20  0.00

81 معيد 500صفر%16صفر5467ملك عدنان جاسم م221752118023 21  0.00

67 معيد 0%38215012%13مهنادي فاضل خضير مخيلف221752118024 22  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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