
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 للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

79 معيد 32280صفر593362آسيا جميل خيون محسن221752146001 1  0.00

89 معيد 0مم82659269اديان محمود كباشي دخيل221752146002 2  0.00

69 معيد 500صفرم562260افراح هادي جاسم كشيش221752146005 3  0.00

89 معيد 350صفر64355841الء عبد العظيم عناد فرعون221752146006 4  0.00

78 معيد 5743703937390ايات محسن فليح حسن221752146008 5  0.00

68 معيد 0%14مم52م57بدور باسم حميد خليف221752146009 6  0.00

78 معيد 610صفر72237041دعاء علي حسين عليوي221752146011 7  0.00

88 معيد 640م7133صفر67رجيبة حمود عبد مذود221752146012 8  0.00

80 معيد 0صفرمصفرصفر5631رمله محمود ابو الهيل حسين221752146013 9  0.00

85 معيد 0ممصفرمصفر58ريهام خليل يسر جناح221752146014 10  0.00

89 معيد 740صفرصفر84صفر81زهراء حسين ناصر خير ا221752146015 11  0.00

85 معيد 0صفرمم2552صفرزهراء طالب راضي ذخر221752146016 12  0.00

84 معيد 8395693538550زهراء قحطان عدنان ناصر221752146017 13  0.00

87 معيد 0مصفرم51صفرمزينب سمير كاظم علي221752146018 14  0.00

79 معيد 5823733132310زينب ناظم باشخ محسن221752146019 15  0.00

90 معيد 7574702750410شهد عماد حسن خضير221752146020 16  0.00

79 معيد 500مصفر57صفر63ضحى رديني عطية عليوي221752146021 17  0.00

86 معيد 78580ثلثمممفاتن عادل كاظم علي221752146022 18  0.00

78 معيد 220صفرصفر37%3515فاطمة هادي خليف عليوي221752146023 19  0.00

79 معيد 6250643450500مأب حسن مكي جوار221752146024 20  0.00

85 معيد 50590اثنتان655050نادية جاسب حسين دخيل221752146026 21  0.00

87 معيد 700مصفر718373نبأ علي عزيز جبار221752146027 22  0.00

82 معيد 0صفر67صفرصفر5557نور عباس ياس خضر221752146028 23  0.00

87 معيد 0صفر34%17صفر50صفرنور عبد العظيم عباس عبد الرضا221752146029 24  0.00

84 معيد 0صفرم75صفر8584نورس حمد اسماعيل خليل221752146030 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

60 معيد 833040500صفر50هيام جبار ابراهيم دواش221752146031 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 26 0 % 0.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

26 

26 

 87.50

24 

21 

24  2422 17 23 0 

9 19 2 5 11 0 

 37.50 79.17 9.09 29.41 47.83 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


