
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 شبعاد للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

194رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 راسب 6022655050540وفاء علي سعد عبد ا221622194015 1  0.00

88 راسب 5042635050500ابتهال قاسم ياسر مشخول221722194001 2  0.00

51 راسب 3450207250360ازهار رسول هاشم م221722194002 3  0.00

77 ناجح 505069635050409امنه حسين عليوي عنبر221722194003 4  58.43

61 راسب 0غغغغغغايات حيدر شناوه عنيد221722194004 5  0.00

86 راسب 5122505050530حوراء حكيم رحيم حمود221722194006 6  0.00

77 راسب 5842795553530حوراء سلم لطيف واجد221722194007 7  0.00

72 ناجح 505269745050417دعاء عبد الكريم ناهي عبيد221722194008 8  59.57

62 راسب 53500%50295016رسل اسماعيل نعيم مظلوم221722194009 9  0.00

79 راسب 5050663750360رسل سمير متاني شنون221722194010 10  0.00

81 راسب 5028505050500زهراء حسين عوده شاكر221722194011 11  0.00

89 ناجح 588159835059479زهراء حسين كاظم سالم221722194012 12  68.43

86 ناجح 505058505850402زينب سمير متاني شنون221722194015 13  57.43

82 راسب 5450505040500سوزان فوزي حمود ثامر221722194017 14  0.00

78 ناجح 515263765050420صحراء روضان عكيلي عمينه221722194018 15  60.00

91 راسب 5178507442500عذراء خضير عطيه حسن221722194019 16  0.00

79 راسب 520غغ505051عذراء فليح حسن عبيد221722194020 17  0.00

65 راسب 500غغ63غ52علياء جعفر جواد كاظم221722194021 18  0.00

89 ناجح 575062745250434غفران داخل وثيج حول221722194022 19  62.00

78 ناجح 505057525054391فاطمه ذياب خضير علي221722194023 20  55.86

74 راسب 4250745050500فرح حيدر عباس عبد الحسين221722194024 21  0.00

78 ناجح 505058516552404فرقان هادي حسين عنتيك221722194025 22  57.71

غ راسب 0غغغغغغنور رعد صالح جاسم221722194028 23  0.00

75 راسب 5550663969550هاجر حسين مطشر لطيف221722194029 24  0.00

54 راسب 5050343150500هدى جبار عبد الحسن هويل221722194031 25  0.00

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 شبعاد للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

194رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

88 ناجح 665072635160450ياسمين عبد الكريم خيون كاطع221722194032 26  64.29

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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 28.57 50.00 71.43 80.00 77.78 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


