
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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 5026505456560فاطمة رحيم خريبط جودة221522323027 1  0.00

71 راسب 5827575081560وفاء كاظم جودة هبر221522323040 2  0.00

56 راسب 0غغغغغغالهنوف خليل م كاطع221722323003 3  0.00

63 ناجح 585085566576453امل حسان ثابت مخور221722323004 4  64.71

82 ناجح 606373825779496انعام علي كنان علوان221722323005 5  70.86

80 راسب 5023703737390انوار عدنان محسن صباح221722323006 6  0.00

57 راسب 0غغغغغغتهاني حليم اعويد اهدل221722323009 7  0.00

65 ناجح 686888597672496حنين رعد طالب كاظم221722323011 8  70.86

76 راسب 5034615038500حنين علي عجه حماس221722323013 9  0.00

58 راسب 5137665038500حنين قيس جابر مشكور221722323014 10  0.00

66 راسب 39340غ51غ51خديجه موحان ضيول فرعون221722323015 11  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشدعاء ثائر ذياب عبد الواحد221722323016 12  0.00

57 راسب 5050504136410روان رسول طوبان علو221722323018 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء سعدي مطرود مري221722323019 14  0.00

71 ناجح 535072505050396زينب علي جاسم واجد221722323021 15  56.57

78 راسب 500%4029215017ساره عبد الحسين ناصر راضي221722323022 16  0.00

82 راسب 5053885034310شيرين سامي ياسر مرزوق221722323023 17  0.00

69 ناجح 545257505150383غفران جليل حبيب حناش221722323024 18  54.71

77 راسب 5129563150500فاطمه اياد خضير جاسم221722323025 19  0.00

77 راسب 5034555050500ملك زهير بايش دخيل221722323026 20  0.00

77 ناجح 625654555061415نور عبد النبي ناصر عجيل221722323027 21  59.29

50 راسب 5226775055720هنادي احمد حنتوش بردي221722323028 22  0.00

57 راسب 3933273550560هند اسماعيل عبد الحسين حسن221722323029 23  0.00

78 راسب 5040693655500نغم سعود حامد جار ا221722323030 24  0.00

67 ناجح 615070505559412لجين عادل عبد اللطيف حمود221722323031 25  58.86

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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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 30.77 66.67 50.00 36.36 63.64 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


