
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

2018/2017

المدرســــــــة :

194رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 معيد 5636368529550ازهار رسول هاشم محمد221822194001 1  0.00

71 معيد 5632352650320اسراء حازم جبر مويلح221822194002 2  0.00

88 ناجح 707075525764476افراح عباس مظلوم مزعل221822194003 3  68.00

64 معيد 5025266250300امنه كاظم جاسم جبر221822194004 4  0.00

80 معيد 3628366337410امينة تحسين جبار عبد221822194005 5  0.00

75 معيد 5050324150410انجيل غسان شلش جبار221822194006 6  0.00

96 معيد 6436535755760انمار سلم حبتر فارس221822194007 7  0.00

78 معيد 515552630%5017ايات محمد جبار محمد221822194008 8  0.00

91 ناجح 689662736175526ايلف عواد حمود رهيف221822194009 9  75.14

88 ناجح 555052725058425رزق كريم حبتر فارس221822194010 10  60.71

82 معيد 2240843522810زهراء جبار عبد الحسن هويل221822194011 11  0.00

58 معيد 5024414250500زهراء رياض رشيد كاظم221822194012 12  0.00

72 ناجح 525066516664421زهراء قاسم عباس ساجت221822194013 13  60.14

78 معيد 2650390%3314صفرزهراء كاظم علي ضميد221822194014 14  0.00

73 معيد 5851500صفر3122زينب رحيم عبد الساده بدر221822194015 15  0.00

87 معيد 673768660صفر56زينب فلح عبد الحسن شنيجل221822194016 16  0.00

72 معيد 5120280%502118زينب ياسر عباس سريح221822194017 17  0.00

93 ناجح 576250836967481عذراء خضير عطيه حسن221822194018 18  68.71

50 معيد 3732630%582319فاطمة سلمان محمد مطلك221822194019 19  0.00

73 معيد 2940295033220فاطمه عبد الكريم جمعه جبار221822194020 20  0.00

م معيد 0ممممممفرح حيدر عباس عبد الحسين221822194021 21  0.00

53 معيد 5435655036660مريم شمخي جبار محمد221822194022 22  0.00

51 معيد 50335052390صفرمنار مشتاق ياسر جخيور221822194024 23  0.00

85 ناجح 565257555257414هاجر حسين مطشر لطيف221822194025 24  59.14

84 معيد 26503531600صفرهبه رسول هاشم محمد221822194026 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

2018/2017
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الول الدور
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الدبي
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