
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الحوراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

130رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 راسب 50500غغ5150زهراء جودة علي م221522130020 1  0.00

83 ناجح 506257506050412اديان جبار عبد الحسن سريدح221722130001 2  58.86

56 راسب 5031223233210الء عبد الحسين عطشان فرحان221722130003 3  0.00

75 راسب 0غ5032715062امال صادق شبيب معله221722130004 4  0.00

74 ناجح 537284555950447ايات صالح كنو عباس221722130005 5  63.86

88 ناجح 517151685352434ايناس جاسم م صافي221722130006 6  62.00

69 راسب 0غ5034383335حسنيه عبد المجيد عبد الغني حسن221722130007 7  0.00

67 راسب 3950503729280حوراء حسن سالم حسين221722130008 8  0.00

78 ناجح 606483546471474دعاء ناجي صابر عباس221722130009 9  67.71

55 راسب 3131260%402317زمن محمود خضر حسين221722130010 10  0.00

73 ناجح 615267636650432زهراء رحيم كاظم جبر221722130011 11  61.71

86 راسب 0غ5322265750زهراء سعدون حبيب جابر221722130013 12  0.00

65 راسب 5139595964500زهراء ماهر م حنون221722130014 13  0.00

80 ناجح 556381587056463زينب عبد  الحسين عباس حسين221722130015 14  66.14

80 راسب 5052555656310زينب علي عبد الجبار عليوي221722130016 15  0.00

69 راسب 5036380%373812سارة احسان عبد المعطي محمود221722130018 16  0.00

58 راسب 5034235451250سارة خلف عباس حسين221722130019 17  0.00

92 راسب 0غ53غغ6059سحر سمير جاسم كاظم221722130020 18  0.00

77 راسب 5061616035500شيماء مانع صويح كاظم221722130021 19  0.00

86 ناجح 577356795661468ضحى حيدر جواد كاظم221722130022 20  66.86

60 راسب 0غغغ50غ50عواطف موحان جودة جار ا221722130023 21  0.00

75 راسب 0غ50غ50غغفاطمه مهدي داخل جبر221722130024 22  0.00

68 راسب 4030503657270مريم فارس سعيد محيبس221722130025 23  0.00

72 راسب 5538505050260ملذ علوي ظهيري عناد221722130026 24  0.00

80 راسب 0غ50غ565859نبأ م علي حسين221722130027 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحوراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

130رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 راسب 5050525060300نور الهدى عبد الرضا م علي عبد علي221722130028 26  0.00

64 راسب 5350615963370نور الهدى عبد الكاظم طاهر خلف221722130029 27  0.00

75 راسب 0غغغغ50غهدى علي عبد الحسين حنتوش221722130030 28  0.00

87 راسب 0غ5350505450هديل حميد عظيم عبد الزهره221722130031 29  0.00

86 ناجح 756967797387536هديل عدنان حاتم طلب221722130032 30  76.57

62 راسب 5033385050290هديل كامل محسن مهيجر221722130033 31  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


