
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

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 37320%56565118اسماء حسن جوده هليل221752321001 1  0.00

87 راسب 6454602427550امل خالد عبد سهر221752321003 2  0.00

78 راسب 350%5558503413امل منديل ناصر حربي221752321004 3  0.00

75 راسب 5750803350550ايمان نعيم حسن ساجت221752321005 4  0.00

88 راسب 5650503873520بنين مهدي حسين سفاح221752321006 5  0.00

87 راسب 5754502750320تبارك كريم كاظم كنوش221752321007 6  0.00

88 ناجح 515169505061420حوراء عدنان عبد غافل221752321008 7  60.00

91 ناجح 657264507384499دعاء حسن غويلي ثامر221752321010 8  71.29

78 راسب 5360633750500دعاء كامل عزيز عريبي221752321011 9  0.00

61 راسب 0غغغغغ52دلل طالب دخيل عباس221752321012 10  0.00

71 راسب 5360322150500رسل جمعه ظهير مالح221752321013 11  0.00

77 راسب 0غغ55406023رسل عبد ا كاظم ساهي221752321014 12  0.00

88 راسب 6639502651260سماح كاظم جمعه جحيل221752321016 13  0.00

81 راسب 5057502325500سناء علي هاشم م221752321017 14  0.00

88 ناجح 685968786758486شروق غني حمود يعكوب221752321018 15  69.43

82 ناجح 566155515050405شهد مفيد ذياب حسين221752321019 16  57.86

86 راسب 5650625050350شهلء علي جبر كاطع221752321020 17  0.00

87 راسب 7459505034510عبير كاطع عصواد بدوي221752321021 18  0.00

72 راسب 0غغغ605950مسره م عوده م221752321023 19  0.00

86 راسب 5650672550690نجوى عدنان نصار عبد الحسين221752321024 20  0.00

72 راسب 0غغغغغ50نور الهدى م لزيم سموم221752321025 21  0.00

76 راسب 6250502521300نور الهدى ناصر حسين عكله221752321026 22  0.00

88 راسب 58680%61597211نور منصور هادي منصور221752321027 23  0.00

85 راسب 7186644065920نيران هاشم منصور كصاب221752321028 24  0.00

92 ناجح 666269555980483هيلين م كامل مالح221752321029 25  69.00

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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

20 5 % 20.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

10  718 6 7 0 

8 6 3 0 1 0 

 80.00 85.71 16.67 0.00 14.29 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


