
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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0%3612%62315815ايات رزاق سعد عبد221752155001 1  0.00

92 راسب 6065633652500ايات م حنون كريم221752155003 2  0.00

80 راسب 5754675064280ثريا فاضل حسن عجاج221752155005 3  0.00

66 راسب 0غغغ68غ50حوراء حيدر حسين حسن221752155006 4  0.00

75 راسب 0غغ54415123خلود حميد فياض منصور221752155007 5  0.00

78 راسب 5465725055320دعاء هادي كاظم كريم221752155008 6  0.00

75 راسب 5050543050300ديار قاسم نعيم ياسر221752155009 7  0.00

76 راسب 0ثمان29%53315018رهام فليح عيسى حنين221752155010 8  0.00

71 راسب 0تسع24%50315017زهراء حسين مكطوف حسن221752155011 9  0.00

81 راسب 5253505151290زهراء عبد الغفار سرحان خضير221752155013 10  0.00

78 راسب 0غ5951605050زهراء ناجي عبد عطيه221752155014 11  0.00

79 راسب 7153715050350زهراء وحيد حسين موات221752155015 12  0.00

77 راسب 0غغغ50غ53زينب حسين عوده جياد221752155016 13  0.00

91 ناجح 636091505052457زينب خالد عطشان هايم221752155017 14  65.29

83 راسب 6868685150400زينب عباس شاهين بريسم221752155018 15  0.00

76 راسب 6567815057320زينب عبد الخالق جليل مهوس221752155019 16  0.00

89 راسب 0%4016%54525219زينب م موسى طاهر221752155020 17  0.00

90 ناجح 607766575050450ساره فاخر عبد الحسين حسن221752155021 18  64.29

85 ناجح 655059577871465شيماء م عبد المنعم م221752155023 19  66.43

68 راسب 0غغغ5053غعبير علي عبد علي علوان221752155024 20  0.00

95 ناجح 716273616065487فاطمه نجم عبد عطيه221752155026 21  69.57

74 راسب 5250703250200فاطمه يحيى كاطع جبر221752155027 22  0.00

69 راسب 0غ605050غ57ليلى م حسن عجاج221752155028 23  0.00

86 ناجح 728195507983546مريم نجم عبد ا هكوش221752155029 24  78.00

73 راسب 0غغ50516742منال خالد كاظم م221752155030 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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 ناجح 505778527162445نرجس جواد نعمه عبد221752155031 26  63.57

58 راسب 0غغغ50غغنور الهدى عزيز برهان عبد الحسن221752155032 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور جواد عبد الكاظم صالح221752155033 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور عبد الحسين حمد عبد ا221752155034 29  0.00

79 ناجح 665877505757444نور علي لفته عوده221752155035 30  63.43

78 راسب 5356622350500نور نعيم هراب وادي221752155036 31  0.00

95 راسب 6356716356380هدى مصعب جابر طاهر221752155037 32  0.00

50 راسب 5039592524290هديل عبد الحسين ثجيل كريم221752155038 33  0.00

84 راسب 520غ58816350ورود عبد الرسول عبد الواحد حيدر221752155039 34  0.00

83 ناجح 8377911009089613يسرى علي حمد جبر221752155040 35  87.57
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