
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الحوراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

130رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

53 معيد 5050505040500اديان عباس عبد الرضا حسين221822130001 1  0.00

71 معيد 5035623970500امال صادق شبيب معله221822130002 2  0.00

78 معيد 69550صفر503929ايات رحيم محسن جابر221822130003 3  0.00

79 معيد 5235534251540ايه صلح الدين محمد منشد221822130004 4  0.00

72 ناجح 655073768774497براء محمد خشان كاظم221822130005 5  71.00

62 معيد 5138243153340تبارك حميد عبود جباره221822130006 6  0.00

74 معيد 5056400صفر5352تمارا سامي حسين علي221822130007 7  0.00

82 معيد 5126294050420حسنيه عبد المجيد عبد الغني حسن221822130008 8  0.00

66 معيد 5750405659560حنين علي محمد علي جرمد221822130009 9  0.00

79 معيد 5160530صفر5350رسل اسعد محسن جواد221822130010 10  0.00

84 معيد 6771563474770زهراء حسن خلف مزامط221822130011 11  0.00

77 ناجح 515450607559426زهراء عبد الحسين عباس حسين221822130012 12  60.86

85 ناجح 676062738268497زهراء علي نعيم حسين221822130013 13  71.00

66 ناجح 616782576663462زهراء ماهر محمد حنون221822130014 14  66.00

84 معيد 7356276958570زهراء يحيى حسن عواد221822130015 15  0.00

74 معيد 5050500م5055ساره احسان عبد المعطي محمود221822130017 16  0.00

84 ناجح 505659568056441ساره خلف عباس حسين221822130018 17  63.00

81 معيد 0م2775596880سحر سمير جاسم كاظم221822130019 18  0.00

66 معيد 6650500صفر5032ضحى عباس جوده خضير221822130021 19  0.00

70 معيد 5021385264310عواطف موحان جوده جار ا221822130022 20  0.00

66 معيد 5023303764410مريم فارس سعيد محيبس221822130023 21  0.00

87 ناجح 606781628363503نبأ محمد علي حسين221822130024 22  71.86

85 ناجح 708891799084587نور الهدى شريف جاسم عليوي221822130025 23  83.86

82 ناجح 555156507156421هاجر اياد ثجيل مهلهل221822130026 24  60.14

80 معيد 505050500صفر50هدى علي عبد الحسين حنتوش221822130027 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحوراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

130رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

87 معيد 95760م713864هديل حميد عظيم عبد الزهرة221822130028 26  0.00

73 معيد 5540594170560هديل كامل محسن مهيجر221822130029 27  0.00

78 معيد 0صفر5350425864يقين علي مكي تامول221822130030 28  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


