
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

2018/2017

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

88 معيد 5768600أربع5959ابرار عبد ا طارش مرزوك221822155001 1  0.00

85 ناجح 748581897892584اسماء فؤاد سركال ثويني221822155003 2  83.43

66 معيد 54420م36م38اسماء ماجد كاظم حمادي221822155004 3  0.00

74 معيد 3833423850420اسماء محمد طالب طوفان221822155005 4  0.00

75 معيد 7931270صفر3942انوار كامل سدخان صالح221822155006 5  0.00

88 ناجح 555057507774451بشائر جليل عصاد ذهب221822155008 6  64.43

93 معيد 0صفر605060صفر70حوراء رياض عبد الخضر شناوة221822155009 7  0.00

80 ناجح 705072746069475دعاء عذاب مناحي محمد221822155010 8  67.86

71 معيد 5037320صفر4039رسل عبد ا ثجيل كريم221822155011 9  0.00

69 معيد 3427500%13%3018رفل احمد رسمي مجيد221822155012 10  0.00

85 معيد 5335506550540رواسي احمد رزيج يوسف221822155013 11  0.00

55 معيد 676765620م53ريام عبد العباس مطوس شهد221822155014 12  0.00

86 معيد 6150418159690زهراء عبد الحسين شنياره عبد221822155016 13  0.00

77 معيد 7027375071620زهراء عبد النبي صياح ناصر221822155017 14  0.00

67 ناجح 506350866666448زهراء عبد الهادي كاظم ياسين221822155018 15  64.00

84 معيد 5038807469650زينب عبد الحسن عبد ربه عكيلي221822155019 16  0.00

67 معيد 3838265032500زينه حسين علي جاسم221822155020 17  0.00

94 ناجح 688463768478547صفا مجيد عبد الحسين ناصر221822155021 18  78.14

61 معيد 5042553357500عبير حامد ثامر عواد221822155022 19  0.00

85 ناجح 606459857583511عبير محمد سدخان صالح221822155023 20  73.00

84 معيد 5236613972680عذراء حسين بريسم خلف221822155024 21  0.00

81 ناجح 525064597061437عواطف علي عباس غافل221822155026 22  62.43

73 معيد 3950285050360غدير جليل جاسم محمد221822155027 23  0.00

81 معيد 550م2851م53غدير خالد قاسم منصور221822155028 24  0.00

73 معيد 5050503653600غدير سلمان يوسف ايدام221822155029 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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77 معيد 5065350صفر5254غدير عارف ملبس فندي221822155030 26  0.00

76 معيد 5050370صفر4273فاطمه سعد حريجه عجيل221822155031 27  0.00

77 ناجح 535663726577463فاطمه كاظم عبد الخضر عليخ221822155032 28  66.14

79 ناجح 545059506463419فرح عبد الحسين علي زبيدي221822155033 29  59.86

93 ناجح 695461657381496مريم احمد عبد مهوس221822155034 30  70.86

79 معيد 5250266872550نور الهدى فلح عبد الهادي لفته221822155035 31  0.00

50 معيد 5023314031220نور خضير عبد مطلك221822155036 32  0.00

70 معيد 5856620صفر5350نور شهاب داود راضي221822155037 33  0.00

70 معيد 6750340%373715هاجر رحيم حمد عفريت221822155038 34  0.00

73 معيد 6256610صفر4150هاجر قاسم حواس جانون221822155039 35  0.00

86 معيد 5135505650570هبه نجم عبد النبي هليلي221822155040 36  0.00

76 معيد 4241335050550هدى حسين محارب خصاف221822155041 37  0.00

83 معيد 6250500%503915هدى محمد عداي عرنوص221822155043 38  0.00

79 ناجح 655591738785535هديل ريحان جساب فجر221822155044 39  76.43

97 ناجح 808591829287614يقين سمير صبط راشد221822155045 40  87.71
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