
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 الحبيب المصطفى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

386رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0صفر61صفر767379ازل احمد رشيد عبدالحسين221842386001 1  0.00

93 معيد 880صفرصفرم9496اسماء ماجد حسن عطيه221842386002 2  0.00

95 معيد 7277653035380براء رياض جاسم باري221842386003 3  0.00

صفر معيد 8889879176790تقى نجاح خضير علي221842386004 4  0.00

86 معيد 0ممصفر50صفر50حوراء فالح عكيلي جابر221842386005 5  0.00

75 معيد 0%5019صفرم5960خديجه محمد ساجت تاغي221842386006 6  0.00

92 معيد 0مصفرم719159دعاء حسين علي ناصر221842386007 7  0.00

83 معيد 280مصفرمم72دعاء فالح عكيلي جابر221842386008 8  0.00

95 معيد 90850صفر838381رباب جاسب شعيل جرمد221842386009 9  0.00

86 معيد 6675600م6987زهراء حميد غالي عجيل221842386010 10  0.00

97 معيد 630صفر77907069زهراء ريسان جبار علي221842386011 11  0.00

100 ناجح 969696988999674زينب خالد عبدا مطر221842386012 12  96.29

94 معيد 0صفرصفر911005380زينب شلكه علي طريف221842386013 13  0.00

88 معيد 3550380صفر6971زينب علي كاظم عيسى221842386014 14  0.00

م معيد 0مممصفر6554سجى خلف تسيار ياسر221842386015 15  0.00

93 ناجح 919388637585588سعاد عيدان محيل صبيح221842386017 16  84.00

84 معيد 240م5327م54صفاء حسين ريسان جوده221842386018 17  0.00

87 معيد 7159590صفر7977غدير عواد كاظم ساجت221842386019 18  0.00

م معيد 0ممم61ممفاطمه شهيد جميل ناصر221842386020 19  0.00

93 معيد 0صفر50صفر8254صفرفضاء عباس محمد عبد221842386021 20  0.00

75 معيد 0تسع2729%503615مريم سمير خضير محمد221842386022 21  0.00

88 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفر82ناديه نبيل شنيار وداي221842386023 22  0.00

69 معيد 0%19صفرصفرصفر5131نور حازم نعيم حمادي221842386024 23  0.00

90 معيد 0صفرصفرصفر546439نور فاضل حوشان حمود221842386025 24  0.00

96 ناجح 868473686560532نوره علي وحل سلمان221842386026 25  76.00

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 الحبيب المصطفى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

386رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 908485738386597هدى علي غازي لعيوس221842386027 26  85.29

97 ناجح 979495918998661فاطمة عبد الحسين شناوة خضر221842386028 27  94.43
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


