
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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

81 ناجح 796985728686558أوهام ريسان عبيد شهيب221752323001 1  79.71

74 معيد 7157752860510اديان سلمان م زياره221752323003 2  0.00

67 معيد 5034522436370اراس حيدر عناد مظلوم221752323004 3  0.00

78 معيد 0م22م574250ارجوان مجيد عبد الحسين ناصر221752323005 4  0.00

76 ناجح 726570506351447استبرق عادل محسن حسن221752323006 5  63.86

77 معيد 51610مممماستبرق محمود مشكور ثامر221752323007 6  0.00

58 معيد 0%2415ست573942اسيل كمال عبد الرزاق صيوان221752323008 7  0.00

80 معيد 58560صفر65صفر54افراح قنديل لفته شجر221752323009 8  0.00

89 معيد 67550صفر747974ايات جاسم م جاسم221752323011 9  0.00

60 معيد 28200صفر573851ايه نجم عبيد عيطي221752323012 10  0.00

84 ناجح 636064545750432تهاني عبد الباري كليكل ثكيل221752323013 11  61.71

75 معيد 0صفرم505041صفرحنين جعفر خضير ساجت221752323014 12  0.00

63 معيد 5041280صفر5531حنين مبارك كاظم لفته221752323015 13  0.00

72 معيد 6241505050580حوراء مهدي صاحب حموده221752323016 14  0.00

73 معيد 5435503729350حوراء وارد طلل م221752323017 15  0.00

80 معيد 5750563237270خلود عبد ا شلوي جاسم221752323018 16  0.00

73 معيد 5065550صفر7150خوله حمد ا ياسر عزيز221752323019 17  0.00

87 معيد 690صفر50صفر5061داليا قاسم رضيوي إبراهيم221752323020 18  0.00

80 ناجح 757383556380509رجاء ماجد هاشم محسن221752323021 19  72.71

86 معيد 5057540صفر5890رسل خالد جليل عطيه221752323022 20  0.00

80 معيد 0م64م555756رشا م عطيه عباس221752323023 21  0.00

83 ناجح 595050507658426رغده علوان م عليوي221752323024 22  60.86

79 معيد 6553623571540روان احمد سعيد رديف221752323025 23  0.00

70 معيد 5042502532330ريام عادل جاسم م221752323026 24  0.00

62 معيد 5360247282690ريام ليث مطر عباس221752323027 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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

69 معيد 0ثمانصفر29م38%14ريهام ناظم كريم مهلهل221752323028 26  0.00

84 معيد 6978873852670زهراء جاسم كحيوش علي221752323029 27  0.00

62 معيد 42290صفرصفرم56زهراء حسين ناصر حسين221752323030 28  0.00

81 معيد 290صفر6328%5116زينب جمعه حاجم م221752323032 29  0.00

69 معيد 540صفرم555440زينب رياض ودعان وحش221752323033 30  0.00

79 معيد 6427552741300زينب عيدان عكله لفي221752323034 31  0.00

74 معيد 5750515037560ساره حيدر ذياب جواد221752323035 32  0.00

67 معيد 0%2118صفر28%5619ساره سلمان منعثر لفي221752323036 33  0.00

78 معيد 89816566850مسجى حسين حميد عبد221752323037 34  0.00

85 معيد 5764524050380سرى ضياء غني بدر221752323038 35  0.00

77 معيد 6852504050250سمر م عبد الرضا كاظم221752323040 36  0.00

71 معيد 270عشرصفر565042شيخه فالح غالب حزام221752323041 37  0.00

75 معيد 6022573037270عهود جبر جريو نايف221752323042 38  0.00

81 معيد 6350512735350مسار علي عبود نويد221752323043 39  0.00

84 ناجح 817860655679503مل عبد الحسين عزيز جابر221752323044 40  71.86

صفر معيد 0صفرمصفر502350مها صباح مرداس جبر221752323045 41  0.00

74 معيد 50500صفر615042مها ناصر محسن نعيمه221752323046 42  0.00

64 معيد 5537505762550نور صباح عبد الهادي علي221752323047 43  0.00

78 ناجح 605784505058437نور طه ياسين جعفر221752323048 44  62.43

81 معيد 5553540صفر58منور عباس رشك بتور221752323049 45  0.00

66 معيد 0صفر50صفرصفر5629نور علي عبد الحسين عبود221752323050 46  0.00

89 معيد 0صفر6679صفرصفر75وجدان عزيز سلمان صاحي221752323053 47  0.00

64 معيد 42200%51304013آلء مزبان طعان ثامر221752323054 48  0.00

87 معيد 6250533262600سجى عباس قاسم م221752323055 49  0.00

73 معيد 7663612350400حنين علي حسن م221752323056 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

62 معيد 0مم%17م5325حوراء صدام زغير عطشان221752323057 51  0.00

المشاركون

51 
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عمار اسماعيل خليل زكي


