
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 الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 715953506965447اخلص ميثم عبد الرضا عبد الحسين221742118001 1  63.86

82 ناجح 767359506766473اديان عمار فؤاد م221742118002 2  67.57

87 ناجح 849279839489608اقتدار عبد المير حمود صفوك221742118005 3  86.86

91 راسب 0غغ84غ75غايات ارشد حميد مجيد221742118006 4  0.00

72 راسب 0غغغغغ64ايات مزاهر خلف مهوس221742118008 5  0.00

64 راسب 0غغغغ5233ايه حميد حامد صكر221742118010 6  0.00

86 راسب 0غ8075غ74غبنين طاهر عبد ا علي221742118011 7  0.00

81 راسب 0غغغغغغتبارك ستار حواس حسن221742118013 8  0.00

81 ناجح 576869708959493تبارك عبد الحسين سلمان عبد ا221742118014 9  70.43

65 راسب 0غغ72غغ50تبارك عبد الكريم عطية خضير221742118015 10  0.00

73 راسب 67510غ645159ثريا حسين علي بندر221742118016 11  0.00

80 راسب 5052405437500جيلن ابراهيم هادي يعكوب221742118017 12  0.00

87 راسب 0غ6777505550حسناء توفيق مرتضى م221742118018 13  0.00

70 راسب 5031232832380حنين رائد اسعد زوين221742118019 14  0.00

63 ناجح 655950505050387حوراء باسم عبود جباره221742118021 15  55.29

73 ناجح 596456505050402حوراء عباس جاسم م221742118023 16  57.43

84 راسب 0غ50غغ7162حوراء يحيى عبد المهدي عبد221742118024 17  0.00

97 راسب 9298700غ9386رسل علي محسن بجاي221742118026 18  0.00

89 ناجح 806559637661493رقيه ميثم عبد الهادي جبر221742118027 19  70.43

92 راسب 0غ6850515360رواء حسين شيال علك221742118028 20  0.00

91 ناجح 839076969494624ريام صلح مالح مرزوك221742118029 21  89.14

61 راسب 580غغغ7062زهراء حازم عبد الحسين رحيمه221742118030 22  0.00

75 راسب 0غغغغ5353زهراء عقيل حسين منخي221742118032 23  0.00

81 راسب 0غ70غغ6468زينب عقيل زيدان خلف221742118042 24  0.00

86 راسب 7656560غغ59زينب علي محسن مطير221742118044 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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72 راسب 0غ60غغ6561زينب كاظم دخيل عبد الحسن221742118046 26  0.00

81 راسب 0غغ%14غ5040ساره علي حمزه ياسين221742118048 27  0.00

91 راسب 740غ88غ80غسجى عبيد خليف م221742118049 28  0.00

81 ناجح 869791708876589سماء قاسم يوسف صالح221742118050 29  84.14

89 راسب 6475617070400صفاء نجف عبد مغامس221742118052 30  0.00

91 راسب 0غ93غ86غ85ضحى عبيد خليف م221742118053 31  0.00

74 راسب 5435225050210طيبه عدنان عبود عبد ا221742118054 32  0.00

83 راسب 6069335642310طيبه علي جري عجيل221742118055 33  0.00

57 راسب 0غ5050غغ64عل حسين حسوني حمدان221742118057 34  0.00

73 راسب 5052257851500فاطمه باسم خضير علوي221742118060 35  0.00

87 راسب 0غغغصفر5031فاطمه جبار عبد حريجه221742118061 36  0.00

80 راسب 0غ53غغ6385كوثر م كامل حامد221742118062 37  0.00

82 راسب 0غغغغ50غمريم جلل محسن جابر221742118063 38  0.00

93 راسب 0غغغ55غغمريم عبد الرضا شويلي علي221742118064 39  0.00

81 ناجح 565052576463423منار حسين جاسم بايش221742118066 40  60.43

75 راسب 240سبع50502450ميس علي حمزه ياسين221742118067 41  0.00

84 راسب 6372503857650نو الهدى عباس ناصر شمخي221742118069 42  0.00

96 راسب 72818487830غهدى جواد هلل جازع221742118073 43  0.00

79 راسب 7470343352550هديل مشعل محارب جابر221742118074 44  0.00

96 ناجح 899798929798667ورود علي عبيد محيسن221742118075 45  95.29
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