
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 خديجة الكبرى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

117رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 راسب 0غغغغغ53اسراء ياس خضير عباس221842117001 1  0.00

92 راسب 0غغغ54غغالء خضير ساجت جبل221842117002 2  0.00

87 راسب 0غ5056غ5553ايات ياسين ناصر حسين221842117004 3  0.00

98 ناجح 9092100756276593ايمان جبار صاحب عاصي221842117005 4  84.71

92 راسب 0غغغغ5351ايه رائد حسين مراك221842117006 5  0.00

99 راسب 0غ645050غ64حنين عبد الحسن زعيبل فرج221842117008 6  0.00

99 راسب 700غغغ7785حوراء عبد ا كاظم سويلم221842117009 7  0.00

97 ناجح 9610095999596678دعاء عواد ياسر حسين221842117010 8  96.86

71 راسب 61750غغ5069رنا علي عبد الحسن دنكي221842117013 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء جميل حسين جاسم221842117015 10  0.00

81 راسب 58500غغغ50زهراء شهيد فليح عبيد221842117016 11  0.00

95 راسب 83860صفر809194سجى باهض حسن دهله221842117017 12  0.00

64 راسب 0غغغ50غغسجى سعد علي ياسر221842117018 13  0.00

89 راسب 0غ56غ556765سجى شنان فارس حسوني221842117019 14  0.00

81 راسب 0غ50غغغ50شيرين لزم فرج سهيل221842117020 15  0.00

97 راسب 50550غغ6771ضحى عواد بهلول جلل221842117022 16  0.00

86 راسب 0غ50غغ65غعلياء حسين خضير جبر221842117023 17  0.00

79 راسب 0غغغغغغغدير كريم حسين عليوي221842117024 18  0.00

86 راسب 0غ52غ678054غفران فليح حسن عجيل221842117025 19  0.00

99 ناجح 768279535065504فاطمه ريحان خلف حميد221842117026 20  72.00

97 ناجح 848582808184593مروه جاسم عاشور فهد221842117027 21  84.71

غ راسب 0غغغغغغمريم هادي علي حميدان221842117028 22  0.00

91 ناجح 655957506569456نهى حسين زعيبل فرج221842117029 23  65.14

غ راسب 0غغغغغغنور الهدى عدنان داود شامي221842117030 24  0.00

76 راسب 0غغغغ5053نور جميل جبر سلمان221842117031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية خديجة الكبرى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

117رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 راسب 6677573252500نور جواد كاظم جبر221842117032 26  0.00

92 راسب 0غ81غ879187نورس ياسين خير ا علي غلم221842117033 27  0.00

96 ناجح 849491668679596نوره كاطع هلل بندر221842117034 28  85.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


