
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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 565060665050423نور بصيو ماهود غجري221612178061 1  60.43

81 راسب 500غغغغغآيات حمزه جهيد نعيمه221742178001 2  0.00

88 راسب 7085950غ83غابرار داود سلمان رويعي221742178002 3  0.00

88 راسب 0غغغغغغاستبرق وحيد سعدون م221742178003 4  0.00

73 راسب 650غغ595653الطاف علي كاظم هويدي221742178004 5  0.00

85 راسب 9687960غغ82ام البنين كاظم طاهر عزيز221742178005 6  0.00

83 ناجح 627267577888507ام كلثوم شهيد أبراهيم عبد221742178006 7  72.43

82 راسب 710غ50غ50غاماني مطشر شريف فرحان221742178007 8  0.00

84 راسب 6983880غ6673امنه هاشم م نايل221742178008 9  0.00

89 راسب 760غ885070غايات عدنان حسن منشد221742178009 10  0.00

83 ناجح 706971585788496ايمان عزيز عكون عناد221742178010 11  70.86

86 راسب 5860830غ8583براءه عادل شعلن شاهين221742178011 12  0.00

78 راسب 6250415150720بشائر قاسم محسن دنيف221742178012 13  0.00

74 راسب 510غغغ5455بنين رحمن افليح حسن221742178013 14  0.00

90 راسب 0غ6790506561تقى عبد الكريم م لعيوس221742178016 15  0.00

83 راسب 860غغغ7078جمانه حسين كاظم كشمر221742178017 16  0.00

73 راسب 580غغصفر5059جنات ياسين كاظم جراد221742178018 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء جاسم ثجيل شمخي221742178019 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء خالد مزعل عليوي221742178020 19  0.00

85 ناجح 685352505566429حوراء فائز حميد عثمان221742178021 20  61.29

70 راسب 680غغغغ56درى طالب عبد العالي سلمان221742178022 21  0.00

76 راسب 50580غ576453دعاء ضياء جابر محيسن221742178024 22  0.00

80 راسب 0غغ62غغغدعاء علي هادود علي221742178025 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغدعاء م بدن عكاب221742178026 24  0.00

90 راسب 780غ79868160رحاب ذياب هاشم جبر221742178028 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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 8065990غ80صفررسل احمد سلطان علي221742178029 26  0.00

90 ناجح 9797951009692667رسل رزاق كريم عكال221742178030 27  95.29

82 راسب 800غ78755850زهراء احمد جليل خيون221742178032 28  0.00

83 راسب 91840غ878881زهراء خضر عبد الواحد ابراهيم221742178034 29  0.00

84 راسب 6367392265680زهراء شناوه خلف حسين221742178036 30  0.00

82 راسب 0غغغغ8895زهراء علي هادود علي221742178037 31  0.00

90 راسب 0غغ83غ99غزهراء م بدن عكاب221742178039 32  0.00

84 راسب 69505771840غزينب باسم مهدي ناصر221742178040 33  0.00

90 راسب 850غ789383غزينب حسين علي كريم221742178041 34  0.00

90 ناجح 697992797898585زينب عزيز عكون عناد221742178042 35  83.57

87 راسب 545850540صفر54زينب فالح رحيم بستان221742178044 36  0.00

86 راسب 0%17%7314صفر7893سجى جعفر مطشر هزاع221742178046 37  0.00

94 راسب 50770غ81غ85سجى سليم نعيم حطاب221742178047 38  0.00

66 راسب 0غغغغغغسجى موفق سمير عبد العالي221742178048 39  0.00

81 راسب 560%18%63633119شاه زنان م شعلن جاسم221742178050 40  0.00

82 راسب 0غ7674706269شكران علي ضيدان كحط221742178051 41  0.00

83 راسب 0غغغغغ50صبا كاطع شلوك اطبير221742178053 42  0.00

90 راسب 910غ929078غطيبه كاظم مطشر كريم221742178055 43  0.00

78 راسب 5755382550660عذراء مهدي صالح عبد الحسين221742178056 44  0.00

80 راسب 0غغغغ8295عل علي م جعفر221742178057 45  0.00

76 راسب 0غغغغغغفائزه فاخر سعود فرحان221742178058 46  0.00

92 راسب 0غغ8350غ75فاطمه عباس علي عباس221742178059 47  0.00

85 راسب 800غغ65غغمريم هادي نايف عبد الحسين221742178060 48  0.00

78 راسب 500غ65غ64غملك راسم م حسان221742178061 49  0.00

89 راسب 0غغغغ87غملك سلمان م خضير221742178062 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنات
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 راسب 0غغغ758473نبع احمد صبيح حسن221742178064 51  0.00

89 راسب 920غغ8090100نور الهدى م شياع حسن221742178067 52  0.00

77 راسب 550غغغ5473نور الهدى واثق باسم عبيد221742178068 53  0.00

89 راسب 0غغغغغغنور خالد حسن منشد221742178069 54  0.00

87 راسب 831000غ979290نور ماجد ثامر دويخ221742178070 55  0.00

87 راسب 5159425077520نورس رياض خيون غزاي221742178071 56  0.00

72 راسب 500غغغ5352هبه حسن صعيصع محيسن221742178072 57  0.00

91 راسب 880غغ7486صفروئام جواد كاظم هاشم221742178073 58  0.00

87 راسب 56810غ68غ80يقين سمير ضيول قاسم221742178075 59  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


