
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

2017/2016

المدرســــــــة :

117رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 6567772950560دعاء سلمان عوده حمود221612117015 1  0.00

76 معيد 502650360%5317اسراء ياس خضير عباس221742117001 2  0.00

صفر معيد 80750مصفر76ماسماء اسعود جابر حسوب221742117002 3  0.00

94 ناجح 745861626550464افتخار مرزوك حسن نوري221742117003 4  66.29

70 معيد 61520صفر425455انتظار جواد جرمد جراد221742117004 5  0.00

92 معيد 5280505033390انتظار صباح بهلول جلل221742117005 6  0.00

81 معيد 54500م646752انوار كريم جابر م221742117006 7  0.00

90 معيد 930م83صفر6970ايلف كاظم ناصر حسين221742117007 8  0.00

94 معيد 0صفر6055صفر69صفرايمان جبار صاحب عاصي221742117008 9  0.00

87 معيد 0صفر55صفر94صفر80بيداء هويدي كريم عبيد221742117009 10  0.00

80 ناجح 636764535150428حنين ستار عاجل نصيف221742117010 11  61.14

77 ناجح 667567575958459خديجة سعد شلكه محيسن221742117011 12  65.57

85 معيد 7561680صفر6574دعاء م كامل كزار221742117012 13  0.00

87 ناجح 646683506277489رموش كريم جويد جواد221742117013 14  69.86

79 معيد 550مصفر34صفر61زهراء جواد كاظم عليخ221742117014 15  0.00

97 ناجح 788585929277606زهراء خماط شلكه محيسن221742117015 16  86.57

69 معيد 550صفر6250صفر59زهراء هويدي كريم عبيد221742117016 17  0.00

95 معيد 6565603750510زينب حسين مشني فرحان221742117017 18  0.00

84 معيد 0صفر76صفرصفر5578زينب داخل امطير مطرود221742117018 19  0.00

94 معيد 940مصفر849795زينب كريم جويد جواد221742117019 20  0.00

88 معيد 730م7451صفر77سجى باهض حسن دهله221742117020 21  0.00

71 معيد 0صفر41صفر325639سجى عبد علي شلكه محيسن221742117022 22  0.00

81 معيد 6063595524630سجى هاشم عبد ربيع221742117023 23  0.00

68 معيد 0صفر265154صفرصفرشهلء صالح مهدي منذر221742117024 24  0.00

84 ناجح 745063506261444ضحى حسين لعيبي مزعل221742117025 25  63.43

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

2017/2016

المدرســــــــة :

117رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

75 معيد 5850553069560علياء رحيم عوده جبر221742117026 26  0.00

93 معيد 0صفرصفر5028صفر64فاطمه ريحان خلف حميد221742117028 27  0.00

95 معيد 0ممصفرمصفرصفركهرمانه م جهاد حسين221742117029 28  0.00

94 معيد 900صفر71779068ليلى حميد ضاحي شرهان221742117030 29  0.00

92 معيد 0صفرصفر6638صفر69نبأ علي منعثر رزيج221742117031 30  0.00

95 معيد 0صفر100100م91100نسرين ضاحي اذبيب حرز221742117032 31  0.00

96 ناجح 727478737364530نور الهدى م حسين جبر221742117034 32  75.71

84 معيد 0صفر3031صفر64منور جواد كاظم جبر221742117035 33  0.00

81 معيد 0صفرم67816550نوره كاطع هلل بندر221742117038 34  0.00

89 معيد 0صفر6464577362هديل منصور حسين ثجيل221742117039 35  0.00

63 معيد 0صفرصفر2621صفر50وهج صالح مهدي منذر221742117040 36  0.00

المشاركون

36 
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الممتحنون
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 71.43 69.70 57.58 68.97 58.82 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


