
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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 ناجح 505053505850361حسيبه عويد معيوف عاجل221522321011 1  51.57

60 راسب 50540غ50غ50بدور حميد مشكور غايب221622321003 2  0.00

67 راسب 4128503952500اسماء طالب فضاله علي221722321001 3  0.00

67 راسب 5055503452500انعام حسن شذره علي221722321002 4  0.00

70 ناجح 505050505050370انفال علي جبار عبد221722321003 5  52.86

64 راسب 5230595052500ايات باقر عبد عويد221722321004 6  0.00

69 راسب 5050545042500ايناس حليم حسن فليح221722321005 7  0.00

69 ناجح 595280505652418ايناس عباس ثامر فزع221722321006 8  59.71

60 راسب 5150653169500بتول خالد جاسم داخل221722321007 9  0.00

73 ناجح 585067585450410بتول موسى شيال طليل221722321008 10  58.57

50 راسب 3727502855350بلقيس خالد جاسم داخل221722321009 11  0.00

70 راسب 56500غ625778خديجه علي جدعان جثير221722321011 12  0.00

72 ناجح 505050505250374دعاء حميد كاظم حسن221722321012 13  53.43

83 ناجح 535560515550407دعاء خير ا كطيف حسين221722321013 14  58.14

78 راسب 5025533850500رسل كامل عكله ضمد221722321014 15  0.00

52 راسب 3450503650250زهراء جواد كاظم حسين221722321015 16  0.00

75 راسب 5138382861630زهراء عادل زهير عبد221722321016 17  0.00

60 ناجح 505550545650375زهراء م صبار ملوح221722321017 18  53.57

50 راسب 27503964500%15زينب رياض كاظم موسى221722321018 19  0.00

65 راسب 3550503842260زينب عدنان عبد الغني محسن221722321019 20  0.00

66 راسب 3325503334260سها حسين حسب جلب221722321021 21  0.00

78 ناجح 505060505861407سهاد قاسم حسين خفيف221722321022 22  58.14

61 راسب 0غغغغ50غصبا مبارك جليل عظيم221722321023 23  0.00

71 ناجح 506670525750416طيبه اكرم محسن عباس221722321024 24  59.43

76 ناجح 505051506150388غفران حسن عبد رهيط221722321026 25  55.43

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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

63 راسب 0غ50غغغ50فاطمه ام لملوم امنيخر221722321027 26  0.00

75 ناجح 505064555250396مروه م نعمه بدر221722321028 27  56.57

73 راسب 5050425072740مناهل عبد الكريم م عاجل221722321029 28  0.00

61 راسب 5030535039290نجلء حسن علي عيسى221722321031 29  0.00

73 ناجح 505050505950382نور جبار ظاهر علي221722321032 30  54.57

67 راسب 4057500%425017نوراس م كاظم جاهل221722321034 31  0.00

72 راسب 5023213650500هدى غالب كاظم جويد221722321035 32  0.00

83 راسب 5536615051500هيفاء حسين رهيف نجم221722321037 33  0.00

71 راسب 5037676551510وسن كاطع علي حسين221722321038 34  0.00

84 ناجح 545566506366438يقين حيدر صادق نجم221722321039 35  62.57
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


