
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 القلعة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

204رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 ناجح 517262507258440استبرق فليح حسن ناصر221752204001 1  62.86

80 راسب 76570غ595175اسراء عطيه مخيلف ساجت221752204002 2  0.00

87 راسب 0غ61غ60غ52الء رحيم كريم مجيبل221752204003 3  0.00

87 ناجح 878288596971543امنه عبد ا عبد الكريم عبد الحسين221752204004 4  77.57

62 راسب 0غغغغغغايات علي حسن سايول221752204006 5  0.00

89 ناجح 828980728777576براء لفته راشد شنيف221752204007 6  82.29

88 ناجح 587888507967508بنين احمد عطا براك221752204008 7  72.57

75 راسب 0غغغ515050بنين حميد عنبر فجر221752204009 8  0.00

78 راسب 5034613050310بيداء جحيل عبد الحسين لهمود221752204010 9  0.00

84 راسب 0غغغ55غغدلل فرحان م نصيف221752204012 10  0.00

87 راسب 6474782955630دهاق صباح حيدر ياسر221752204013 11  0.00

59 راسب 5072802852270رسل سعيد طعمه جفات221752204014 12  0.00

81 راسب 5468504261500رسل عبد السميع عوده شلكه221752204015 13  0.00

82 ناجح 658082648471528رسل عبد ا خلف زاير221752204016 14  75.43

84 راسب 0غ38غ545052رشا حميد منعم طاهر221752204017 15  0.00

83 راسب 0غغغ5762غزهراء جبار عكار سنيد221752204018 16  0.00

76 راسب 0غ57غ5050غزهراء عبد الهادي ساجت نغيمش221752204020 17  0.00

66 راسب 0غغغ50غغزينب حسين عبد خريبط221752204021 18  0.00

73 راسب 0%5019%50505314زينب عبد الرحمن حنون حلو221752204023 19  0.00

75 ناجح 556757505555414سجى عدنان عبد الحسن حنون221752204024 20  59.14

83 راسب 6550745040530صابرين نغيمش خليف شمخي221752204025 21  0.00

77 ناجح 808979728571553ضحى رعد حسن سلمان221752204026 22  79.00

83 ناجح 506962535655428غفران كاطع فرحان عذاب221752204027 23  61.14

79 راسب 0غغغ60غغفاطمة شعلن غضبان م221752204028 24  0.00

85 راسب 7267804050500فاطمه مطرود داود سلمان221752204029 25  0.00

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 القلعة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

204رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 ناجح 717660768288534ميامي علي صبيح فزع221752204030 26  76.29
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


