
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

2017/2016

المدرســــــــة :

147رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 500غ50536552أبرار جميل ريسان عبد ا221742147001 1  0.00

90 ناجح 778095908381596أمنه ادريس كريم فرهود221742147002 2  85.14

84 راسب 6673652050540اسماء عبد الحسين بدر كشيش221742147004 3  0.00

84 راسب 0غغغغغ50افاق خالد عزيز عبد ا221742147006 4  0.00

93 ناجح 9086100739784623دعاء جميل كريم فرهود221742147008 5  89.00

85 راسب 500غغغ5250دعاء حميد موشي شلكه221742147009 6  0.00

82 ناجح 655069505465435رغد زيد خلف عبد الحسن221742147013 7  62.14

93 ناجح 825978686788535زهراء حاكم عبد الحسن م221742147018 8  76.43

77 راسب 0غغغغ5453زهراء مكي خلف فرحان221742147020 9  0.00

91 ناجح 877595706371552زينب علي سالم حمادي221742147021 10  78.86

80 ناجح 595558505065417زينب فاضل كوكز جثير221742147022 11  59.57

86 ناجح 686072505366455سنين عبد الكاظم عنبر عبيد221742147024 12  65.00

88 ناجح 706667777750495عتاب عبد الصادق مسعود شنيار221742147028 13  70.71

78 راسب 500غغ62غ60غصون ياسر جاسم ناصر221742147031 14  0.00

72 راسب 0غغ56غغ50فاتن حميد حيدر عبد الحسين221742147032 15  0.00

79 راسب 0غغغ50غ52فاطمه عباس حسن علي221742147033 16  0.00

86 راسب 630غغ61غ76فيحاء كامل حسين عباس221742147034 17  0.00

93 راسب 600غ63505853مروج عادل شاكر عبد الصاحب221742147035 18  0.00

76 راسب 37390%52536012مها عبد الزهره علوان حسين221742147037 19  0.00

85 راسب 0غغغغغ61نبأ علي فرحان خباله221742147039 20  0.00

82 ناجح 615060505065418نور خميس وداعه وداي221742147041 21  59.71

86 راسب 0غ668263غ65هدى اياد حسن جحيل221742147043 22  0.00

84 راسب 545050640غ53هدى رياض حاتم حمادي221742147044 23  0.00

87 ناجح 658275765471510هديل نعيم بدر كشيش221742147045 24  72.86

84 ناجح 587251645552436وصال رزاق نعيم مظلوم221742147046 25  62.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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92 ناجح 916981837690582وفاء قاسم عطشان ضيدان221742147047 26  83.14
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