
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 للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 5256500غ6050منتهى فالح مهوس درويش221612146048 1  0.00

89 ناجح 648372566374501آمنة جاسب زيدان ناصر221742146001 2  71.57

65 راسب 0غغغغغ51اخلص علي مزعل ناصر221742146002 3  0.00

79 راسب 500غغغ6069اساور احمد ناصر عايد221742146004 4  0.00

88 راسب 0غ8379غ7995اسراء عبد غضبان راضي221742146006 5  0.00

86 ناجح 777273588264512اسراء ناصر ليذ جابر221742146007 6  73.14

81 راسب 5469502138500افراح ناصر سلمان حسون221742146008 7  0.00

غ راسب 0غغغ52غغايلف فاضل عريبي م221742146012 8  0.00

81 راسب 6750612950530ايناس مكي نعمة فرعون221742146013 9  0.00

88 راسب 0غغغ737859بنين عادل علي ضيول221742146014 10  0.00

60 راسب 600غ74685055تقوى حيدر جاسم م221742146015 11  0.00

85 راسب 7075623950540حنان محمود شاكر عبيد221742146017 12  0.00

78 راسب 630غ52غغ63حوراء م حسين علي كشيش221742146019 13  0.00

83 راسب 6174505037380رؤى مطر احمد زغير221742146022 14  0.00

69 راسب 560غغ50غ50رملة عبد عباس مروح221742146023 15  0.00

87 راسب 0غصفر93969996زمن علي عبد ا جبر221742146024 16  0.00

79 ناجح 617073826279506زهراء حيدر كاظم حبيب221742146025 17  72.29

71 راسب 0غغغغغ55زينب مؤيد م مهدي221742146027 18  0.00

غ راسب 730غ68725970سجى كريم علي عبد الرسول221742146029 19  0.00

74 راسب 500غغغ5256سهام فالح دعسان مالح221742146031 20  0.00

78 راسب 530غغ56غ54ضحى جولن جاسم عبد السيد221742146033 21  0.00

70 راسب 570غ58727767ضحى عبد الرضا موسى حمود221742146034 22  0.00

82 راسب 0غ7279856880عذراء جواد كاظم خضير221742146037 23  0.00

79 راسب 0غغغ8070غعفاف م عبد الحسن حمزة221742146038 24  0.00

80 ناجح 765875575969474علياء جواد كاظم خضير221742146039 25  67.71

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 الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 820غ76888391غفران اسماعيل زغيرون جحيل221742146041 26  0.00

86 راسب 0غغ82778674غفران عبد الجليل عودة عبد الجليل221742146042 27  0.00

82 راسب 500غغ555071فاطمة سالم مكي جاسم221742146043 28  0.00

71 راسب 0غ7289869070مريم اسماعيل موسى حمود221742146044 29  0.00

88 راسب 77820غغ9292ملك صالح هادي جابر221742146045 30  0.00

71 راسب 6265553836540ميمونة حمود دحام جاسم221742146046 31  0.00

84 ناجح 677688585655484نادية عبد الرزاق داخل عبد ا221742146047 32  69.14

81 راسب 5654602853560نور ضياء حسين حاتم221742146049 33  0.00

81 راسب 0غغغغ50غهاجر حسن عبيد م221742146051 34  0.00

75 ناجح 618675605165473هالة محسن عبد ا منصور221742146052 35  67.57
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


