
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 النهضة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

147رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 9593978998100672استبرق باسم غانم علي221842147001 1  96.00

94 راسب 5850823140500افاق خالد عزيز عبد ا221842147002 2  0.00

97 راسب 850غغ8263غايات جمال شريف برغوث221842147003 3  0.00

99 ناجح 949594926798639ايات فاضل شاكر عبد الصاحب221842147004 4  91.29

غ راسب 0غغغغغغايمان حميد عبد الحسن نصير221842147005 5  0.00

95 راسب 0غغغ515062ايه عبد الرسول عبد فرهود221842147006 6  0.00

97 راسب 540غغ726671تكتم ضياء فارس سعدون221842147007 7  0.00

86 راسب 0غغغ55غ62جنان خالد لزم ثجيل221842147008 8  0.00

97 راسب 500غغغ5050حوراء عقيل سلمان جاسم221842147009 9  0.00

97 راسب 770غغ777386ختام كاظم اتعيب فرج221842147010 10  0.00

94 راسب 6666823552500دعاء حميد موشي شلكه221842147011 11  0.00

91 راسب 0غغغ59غ68دعاء عبد الزهرة كاطع راضي221842147012 12  0.00

79 راسب 0غغغ51غ62رسل عبد الواحد مطشر عبد221842147013 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء حميد موشي شلكه221842147014 14  0.00

84 راسب 6250503750560زهراء مكي خلف فرحان221842147015 15  0.00

92 ناجح 745858665051449زينب خير ا مجيد جابر221842147016 16  64.14

98 راسب 78880غ878986زينب وحيد عبد الحسن نصير221842147017 17  0.00

96 راسب 58650صفر617790سجى شرشاب ضايف ناصر221842147018 18  0.00

66 راسب 52500غ535872سحر علي قادر راضي221842147019 19  0.00

96 ناجح 797186797789577سكينه ماجد موسى كاظم221842147020 20  82.43

86 راسب 5750732442340صابرين جبار كماز عطشان221842147021 21  0.00

94 ناجح 818377756481555طفوف شريف زويد خلف221842147022 22  79.29

90 راسب 50730غ696978عذراء جميل ضيدان كويش221842147023 23  0.00

89 راسب 6456623138500فاطمة عباس حسن علي221842147026 24  0.00

87 راسب 6471673855500فاطمه جبار حمدان نور221842147027 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية النهضة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

147رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 7267743350660فاطمه مكي خلف فرحان221842147028 26  0.00

88 راسب 0غغغ6750غفرقان بشير رحيم منشد221842147029 27  0.00

94 راسب 0غغغ59غ50منار صاحب كاظم كصاد221842147031 28  0.00

94 راسب 6351843650500مها عبد الزهره علوان حسين221842147032 29  0.00

93 راسب 7476873455500نور عوض عباس عوده221842147033 30  0.00

92 ناجح 835982808090566نور فالح عناد صالح221842147034 31  80.86

89 ناجح 717380545672495هدى رياض حاتم حمادي221842147036 32  70.71

92 راسب 0غغغ672974اهتداء اسماعيل عبد الرضا نصار221842147037 33  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


