
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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 636150530غ74زينب هويدي يوسف سباهي221512321007 1  0.00

76 راسب 5051570غغ50ريام خير ا قاسم محيسن221512321012 2  0.00

68 راسب 310غغصفر4028آيات محسن عبد الكريم دخيل221742321002 3  0.00

92 راسب 7580503050500ابتسام هادي جبير حسين221742321003 4  0.00

76 راسب 5752523750670ابرار عبد الكريم طاهر جبر221742321004 5  0.00

79 راسب 5650272850390اسماء عبد المحسن عماش عنيد221742321005 6  0.00

93 ناجح 848694798495615ايمان ناظم مطر عبد221742321008 7  87.86

73 ناجح 505050555172401تقى غالب علي سلمان221742321011 8  57.29

85 ناجح 575075505358428حياة حميد علي مسعود221742321012 9  61.14

84 راسب 7784894040740ريام قيس ياسر راشد221742321017 10  0.00

75 ناجح 606359506954430زهراء حسين بدر عذيب221742321018 11  61.43

75 ناجح 615779837563493زهراء سلم خضير عذيب221742321019 12  70.43

92 راسب 7660692550510زهراء علي عوده م221742321021 13  0.00

81 ناجح 767950685091495زينب فايز عبد الرضا عساف221742321023 14  70.71

77 ناجح 557260566155436زينه علي حسين عطية221742321025 15  62.29

84 راسب 0صفر7174606451سجى م تعبان هليل221742321026 16  0.00

69 ناجح 605971575569440سعاد خضير عباس علي221742321028 17  62.86

74 راسب 5634542641500ضحى حمود صالح فرحان221742321029 18  0.00

99 راسب 970صفر96959693عبير ناهي هليل عبد ا221742321030 19  0.00

88 ناجح 828897948498631غدير كريم عبد علي حسوني221742321033 20  90.14

غ راسب 0غغغغغغفاطمه اسعد كاظم ويس221742321035 21  0.00

71 ناجح 616155707987484فاطمه عبد الكريم عبد علي حسين221742321036 22  69.14

74 ناجح 635850535466418كوثر احمد جلب عوض221742321040 23  59.71

82 راسب 0غغغغغ61ليلى احمد حسن رهيف221742321041 24  0.00

95 ناجح 95971009096100673مريم علي حسين هليل221742321042 25  96.14

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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 9210097969998677منال م هلل مهدي221742321043 26  96.71

88 ناجح 755083715880505مها حيدر صليبي مالح221742321045 27  72.14

76 راسب 5534515550590مها شاكر علوان جري221742321046 28  0.00

78 راسب 5050503829500ميامي ثائر عبد حسن221742321047 29  0.00

83 راسب 5034525050550ميس خالد طحب صخي221742321048 30  0.00

78 ناجح 555150505051385ميلد سامي نعيثل عباس221742321049 31  55.00

70 ناجح 515455505054384نجاح رهيف عطيه ديوان221742321050 32  54.86

76 راسب 5026502941570نوال ناجي كاطع عمير221742321051 33  0.00

75 ناجح 526959515351410نور اسماعيل نعيم مظلوم221742321052 34  58.57

68 راسب 6371502121380نور الهدى هادي عبد ا عواد221742321053 35  0.00

84 ناجح 745766735150455نور رحمن م هاني221742321054 36  65.00

87 ناجح 828888826288577نور رحيم محسن عليوي221742321055 37  82.43

83 ناجح 816879557476516نور عبد الحسن علي فزع221742321057 38  73.71

85 راسب 7771288364670نور عزيز عريبي هاشم221742321058 39  0.00

94 ناجح 836792756374548هبه عبد الحسين زايد رويح221742321059 40  78.29

77 ناجح 515050565050384هبه عبد الحكيم عبد المير حمادي221742321060 41  54.86

84 راسب 6074712466360هدى حسين عطوان حسين221742321061 42  0.00

65 راسب 250غ%15غ5028هدى حسين علي عذاب221742321062 43  0.00

92 راسب 82869998421000هدى ناصر حسين عليوي221742321063 44  0.00

74 راسب 5985773664670هند عبد الحليم كاظم شمخي221742321064 45  0.00

83 راسب 742673790ست28وفاء ماهر خليل فيصل221742321066 46  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور
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الحيائي

المشاركون

46 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


