
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 قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 665880588290523اديان سجاد مهدي ضهد221822136001 1  74.71

92 ناجح 717281737282543ام البنين علي سامي عجيل221822136003 2  77.57

73 معيد 5632563755590انتظار عبد المير غضبان طلب221822136005 3  0.00

م معيد 0ممممممايمان رشيد نعيمه ياسر221822136006 4  0.00

85 معيد 58516154570صفرحوراء زيدان خلف كامل221822136009 5  0.00

95 معيد 820مصفر75صفر87حوراء علي حسن معين221822136010 6  0.00

60 معيد 5328405850580ختام كاصد حميد شرشاب221822136011 7  0.00

74 ناجح 625359755172446دموع قاسم محمد عباس221822136013 8  63.71

71 معيد 3755500صفر%5018رغد قاسم ثامر علي221822136014 9  0.00

58 معيد 506457610صفر51رقية جواد سمير جويد221822136015 10  0.00

62 معيد 6727597464720رونق كريم ياسين عودة221822136016 11  0.00

73 ناجح 576252685061423زهراء خالد مهدي ثامر221822136018 12  60.43

90 ناجح 646469665967479زهراء صلح هادي خضير221822136019 13  68.43

57 معيد 0صفر5160556051زهراء محسن اسماعيل محسن221822136020 14  0.00

82 معيد 700صفر5059صفر66زينب جاسم سدخان كاطع221822136021 15  0.00

81 ناجح 595863527780470زينب جواد كاظم داغر221822136022 16  67.14

69 معيد 3329405241500زينب علي عبد الحسن عواد221822136024 17  0.00

69 معيد 5961395658660سارة طارق سيف مكي221822136025 18  0.00

83 ناجح 556150515567422سجى عباس حسين مري221822136026 19  60.29

80 معيد 68500م827441سحر احمد عبد ا عودة221822136027 20  0.00

70 معيد 295840610صفر62شروق حسن مانع محيسن221822136028 21  0.00

78 ناجح 766063646569475ضحى عبد المير ازبالة مهوس221822136029 22  67.86

78 معيد 5071378654580فاطمة بدر جميل محسن221822136030 23  0.00

62 معيد 3539640صفر3825فاطمة محمد جبار حسون221822136033 24  0.00

72 معيد 5634526255700فاطمة هادي عبد الحسين شيال221822136034 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 قبضة الهدى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

136رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

52 معيد 3933272639500ميسون حسين خلف غالب221822136035 26  0.00

90 ناجح 596177716877503نادية كاظم راضي وادي221822136036 27  71.86

93 ناجح 827375717982555نبأ صبيح علي مجمان221822136037 28  79.29

73 معيد 5322234158530نجلء حسن جراد هاني221822136038 29  0.00

67 معيد 515254540صفر50هاجر رزاق عكلة جبر221822136039 30  0.00

73 معيد 3153560صفر5436هبه فلح عطية خضير221822136040 31  0.00

83 معيد 5852510صفر5650هدى حميد ناصح مزيعل221822136041 32  0.00

66 معيد 6124253957680هناء شهاب محمد سكر221822136042 33  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


