
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 قرة العين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

124رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

88 راسب 56500غ525050رسل عباس عبد حمود221622124011 1  0.00

85 راسب 0غ68غ75غغاسلم شوقي مالك حمد221722124001 2  0.00

90 ناجح 575750757057456اشجان عبد الحسين مجيد221722124002 3  65.14

72 راسب 5036505637500ايات تركي عبد ا فليح221722124003 4  0.00

70 راسب 5529505255500ايات عباس جواد عبود221722124004 5  0.00

82 ناجح 565064575050409بنين حميد عوده كطافه221722124005 6  58.43

76 ناجح 605050556052403تبارك قاسم كريم مهلهل221722124006 7  57.57

93 راسب 6241283950550جنات فيصل مسعد عطار221722124007 8  0.00

61 راسب 5057355939230حوراء عبد الكريم ياس خضير221722124009 9  0.00

83 راسب 6033715983710رسل جميل توفيق يوسف221722124010 10  0.00

51 راسب 5050245750500رسل حمد دنيف حمد221722124011 11  0.00

65 ناجح 535350505050371رواء م محيسن جبر221722124013 12  53.00

90 ناجح 586950735450444زهراء حميد علي خضير221722124014 13  63.43

75 ناجح 505250505055382زهراء ريسان غياض هجول221722124015 14  54.57

53 ناجح 505057505050360زهراء نعيم عجيل عوده221722124016 15  51.43

85 ناجح 727350528354469زينب احمد حمد سليمان221722124017 16  67.00

77 ناجح 505055506254398زينب حمود خالد حمود221722124018 17  56.86

81 راسب 5924665052500سالي عبد الكريم خلف حامد221722124019 18  0.00

79 ناجح 605069507758443سجى رحيم شريف حسين221722124020 19  63.29

58 راسب 5050236674500سهى عدنان جواد كاظم221722124022 20  0.00

84 ناجح 505850586050410عذراء عدنان رهيف محسن221722124023 21  58.57

69 ناجح 506355705566428غفران م غازي دحام221722124025 22  61.14

62 راسب 3250290%383216مروه كاظم مطر موازي221722124028 23  0.00

88 راسب 51500غ51غ57منار احمد وحيد خضير221722124029 24  0.00

75 ناجح 516375777954474نور الهدى كريم عزاز عبد221722124030 25  67.71

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



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 :2
ذي قار

ثانوية قرة العين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

124رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 راسب 0غ58غغغغنور شاكر نعمه شاتي221722124032 26  0.00

85 راسب 5050505060380نور مفصل عبد ا راشد221722124033 27  0.00

57 راسب 5052500غ5067هيا حسين جميل سرحان221722124034 28  0.00

72 ناجح 615065516658423ود عمار عويد جبير221722124035 29  60.43
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


