
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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 5058642527500اسراء هيثم رشيد هويدي221852321001 1  0.00

84 راسب 6262505038500اسماء حسن جوده هليل221852321002 2  0.00

74 راسب 605050520%5715افراح مجيد منخي عزيز221852321003 3  0.00

92 ناجح 717477505055469امل خالد عبد سهر221852321005 4  67.00

82 ناجح 616256505550416امل منديل ناصر حربي221852321006 5  59.43

80 راسب 0غغغغ6350انوار محسن فلح شمهود221852321007 6  0.00

74 راسب 5121502621340بنين سالم والي سلمان221852321008 7  0.00

77 راسب 0غغغ52غ64حوراء غركان كاطع عليوي221852321011 8  0.00

86 ناجح 526550505053406دعاء كامل عزيز عريبي221852321012 9  58.00

67 راسب 6058503130350رسل جمعه ظهير مالح221852321013 10  0.00

80 ناجح 595062505050401رفل محمد علي عبيد فليح221852321014 11  57.29

68 راسب 5034502025350زهراء حسين خضير صافي221852321015 12  0.00

غ راسب 0غغغغغ51سماح كاظم جمعه جحيل221852321018 13  0.00

78 راسب 6156583731600سناء علي هاشم محمد221852321019 14  0.00

73 راسب 6650503929350شفاء محمد جعفر طاهر221852321020 15  0.00

90 راسب 6854652750500شهلء علي جبر كاطع221852321021 16  0.00

86 راسب 6982665527570شيماء كريم جبار دنان221852321022 17  0.00

95 راسب 0غ776355غ58صفا جبار زويد حسين221852321023 18  0.00

76 راسب 502730230%3619فاطمه غالي مسير نزال221852321024 19  0.00

89 راسب 6357605039500فاطمه كريم كاظم علي221852321025 20  0.00

89 ناجح 716467507350464نور الهدى احمد صعيصع محيسن221852321026 21  66.29

غ راسب 0غغغغغ50نور الهدى محمد لزيم سموم221852321027 22  0.00

98 ناجح 768478586163518نور نصير غافل بخيت221852321028 23  74.00

88 ناجح 648165627663499هاجر عدنان شياع لفلوف221852321029 24  71.29

100 ناجح 735686877891571مريم فاخر عياده محيل221852321034 25  81.57

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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


