
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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

67 راسب 5564365054560مآثر لطيف جبار كاظم221522155029 1  0.00

66 راسب 5022505050260عل جواد عبد الكاظم صالح221622155034 2  0.00

88 راسب 5450505050300ابرار عبد ا طارش مرزوك221722155001 3  0.00

93 ناجح 665763906264495اخلص حيال زغير مطلك221722155002 4  70.71

77 راسب 0غ50غغغغاشواق صلح طالب طوفان221722155006 5  0.00

85 ناجح 595057646950434اماني طعمه رحيل شاهود221722155007 6  62.00

91 ناجح 736779705258490انوار نعيم خضير جبير221722155009 7  70.00

70 ناجح 665050505050386ايثار ضياء حسن شقي221722155010 8  55.14

82 ناجح 717276506556472باسمه رحيم خلف حلو221722155012 9  67.43

84 ناجح 505453506750408براق حسن نعمه واجد221722155014 10  58.29

78 ناجح 565271535050410دنيا حسن فزاع عبد الحسين221722155018 11  58.57

71 راسب 0غغغغ50غرسل عبد ا ثجيل كريم221722155020 12  0.00

53 راسب 230غ39505251روان حسين محمود اغا صدري221722155021 13  0.00

74 راسب 0غ54غغغ51زهراء زكي حنظل جبر221722155024 14  0.00

75 راسب 5032726067550زهراء صالح مهدي صالح221722155025 15  0.00

65 راسب 3636407450380زهراء عبد الحسين شنياره عبد221722155026 16  0.00

81 راسب 5335506550500زهراء عبد الهادي كاظم ياسين221722155027 17  0.00

92 ناجح 665050505350411زهراء فريد مهدي صالح221722155028 18  58.71

79 راسب 675450500غغزينب عبد الحسن عبد ربه عكيلي221722155030 19  0.00

89 ناجح 556278677455480زينب علي جراد دايج221722155031 20  68.57

86 راسب 6150725653340سراب فريد حمد سليمان221722155033 21  0.00

89 ناجح 645779505663458سرى نعيم جاسم نعيم221722155034 22  65.43

66 راسب 5239595052500شكران لطيف حسن شريف221722155035 23  0.00

80 ناجح 636666577564471صبا حامد بهلول طارش221722155036 24  67.29

70 ناجح 505050565250378عذاري حمود سعود غانم221722155038 25  54.00

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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

80 راسب 0غ50غغغ50عذراء حسين بريسم خلف221722155039 26  0.00

69 راسب 0غغغ203921غدير عارف ملبس فندي221722155040 27  0.00

93 ناجح 585076796968493فاطمه سعيد جمعه طرفه221722155041 28  70.43

85 ناجح 555355507360431فاطمه عايد م عباس221722155042 29  61.57

83 ناجح 635074865365474فاطمه مراد يوسف ايدام221722155043 30  67.71

92 راسب 0غ516373غ54مريم احمد عبد مهوس221722155046 31  0.00

73 ناجح 595658665253417مسار ابراهيم وحيد خفيف221722155047 32  59.57

87 ناجح 505066505650409مها عجيل عباس غافل221722155048 33  58.43

84 ناجح 645078866566493نور راشد ناصر راضي221722155050 34  70.43

76 راسب 5150505142300نور شهاب داود راضي221722155051 35  0.00

90 ناجح 616450505350418نور م صادق كاظم221722155053 36  59.71

54 راسب 5736205350390هاجر رحيم حمد عفريت221722155054 37  0.00

73 راسب 0غ52غ505151هاجر قاسم حواس جانون221722155055 38  0.00

75 ناجح 617567576262459هدى عبد الواحد صكبان دراج221722155056 39  65.57
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


