
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 5950626227570آسيا جميل خيون محسن221752146001 1  0.00

89 ناجح 826592697880555اديان محمود كباشي دخيل221752146002 2  79.29

69 راسب 500غ56316041افراح هادي جاسم كشيش221752146005 3  0.00

89 ناجح 645558676050443الء عبد العظيم عناد فرعون221752146006 4  63.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشايات محسن فليح حسن221752146008 5  0.00

68 راسب 0غغغ52غ57بدور باسم حميد خليف221752146009 6  0.00

78 راسب 610غغ70غ72دعاء علي حسين عليوي221752146011 7  0.00

88 راسب 640غغ71غ67رجيبة حمود عبد مذود221752146012 8  0.00

80 راسب 0غغغغغ56رمله محمود ابو الهيل حسين221752146013 9  0.00

85 راسب 0غغغغغ58ريهام خليل يسر جناح221752146014 10  0.00

89 راسب 740غصفر815084زهراء حسين ناصر خير ا221752146015 11  0.00

85 راسب 0غغغ52غغزهراء طالب راضي ذخر221752146016 12  0.00

84 ناجح 839569505055486زهراء قحطان عدنان ناصر221752146017 13  69.43

87 راسب 0غغغ51غغزينب سمير كاظم علي221752146018 14  0.00

79 راسب 0غغغ73غ58زينب ناظم باشخ محسن221752146019 15  0.00

90 ناجح 757470525076487شهد عماد حسن خضير221752146020 16  69.57

79 ناجح 635057505150400ضحى رديني عطية عليوي221752146021 17  57.14

86 ناجح 728270807858526فاتن عادل كاظم علي221752146022 18  75.14

78 راسب 0غغصفر342750فاطمة هادي خليف عليوي221752146023 19  0.00

79 ناجح 625064505050405مأب حسن مكي جوار221752146024 20  57.86

85 راسب 6550504150590نادية جاسب حسين دخيل221752146026 21  0.00

87 ناجح 718373796470527نبأ علي عزيز جبار221752146027 22  75.29

82 راسب 0غ67غغ5557نور عباس ياس خضر221752146028 23  0.00

87 راسب 330%6750643418نور عبد العظيم عباس عبد الرضا221752146029 24  0.00

84 ناجح 858490758077575نورس حمد اسماعيل خليل221752146030 25  82.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الهدى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

60 راسب 500غ50668332هيام جبار ابراهيم دواش221752146031 26  0.00

المشاركون

26 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


