
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 أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 0غ50غ64غ70اثمار خالد عبد الرضا م221742391002 1  0.00

86 راسب 500غغغغ62ايلف جعفر عبد الكريم يونس221742391004 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغايمان علي زنيج شاهر221742391005 3  0.00

86 راسب 0غ756370غغبنين م كاظم عبيد221742391006 4  0.00

82 راسب 50620غ57غ65حوراء قاسم عبد بري221742391007 5  0.00

91 ناجح 827486879396609زهراء طاهر جبار ذهب221742391014 6  87.00

79 راسب 0غ51غ655050زهراء عواد عداي عوج221742391015 7  0.00

91 راسب 0غ91غ969994زينب اسعد كاظم ويس221742391016 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب عبد المير م ذياب221742391017 9  0.00

75 راسب 39500%60653112زينب فلح حسن فليح221742391018 10  0.00

86 راسب 70620صفر736153سرى مهند بدري منهي221742391019 11  0.00

90 راسب 5784700غ7651عهود حسين كريم موسى221742391021 12  0.00

88 راسب 9791820غ9288فاطمه لطيف كاظم علي221742391023 13  0.00

90 راسب 0غ84718592100كفاء جبر عجيل لفته221742391024 14  0.00

84 ناجح 596872506360456مريم عطشان نجرس مزيعل221742391026 15  65.14

88 راسب 876275750غغنور الهدى حميد صالح عبد الحسين221742391030 16  0.00

86 ناجح 839091818398612نور الهدى حيدر قاسم حميد221742391031 17  87.43

89 ناجح 817980647380546نور الهدى عبد ا راشد حريز221742391032 18  78.00

83 ناجح 845079578450487نوره نعيم ياسين رومي221742391033 19  69.57

84 ناجح 817290909092599هاجر غازي فيصل منشد221742391034 20  85.57
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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 أجيال المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

391رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


