
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 50650غ747071أخلص سالم شنان كزار221842134001 1  0.00

64 راسب 0غغغ535750أسراء كريم دمدوم مزعل221842134002 2  0.00

65 ناجح 586750505052392أيات عبد الواحد جوني سويج221842134003 3  56.00

74 راسب 5650282442500أيات ناصر أستهلك مجيد221842134004 4  0.00

80 راسب 50220اثنتان605721أيات هادي مري طارش221842134005 5  0.00

100 ناجح 929899908686651براء عمار حبيب مهدي221842134007 6  93.00

91 راسب 6564700غ7490تبارك عباس حسين رهيف221842134009 7  0.00

66 راسب 310صفر55407026تبارك علي حسين عبيد221842134010 8  0.00

96 ناجح 898583565764530تبارك فاضل جاسم محمد221842134011 9  75.71

83 راسب 0غ63غ61غغتبارك ليج غضبان عطار221842134012 10  0.00

65 راسب 0غغغ676753حنين جابر عويد عيدان221842134013 11  0.00

90 راسب 730غصفر666688حنين علي شنشول عبد221842134014 12  0.00

68 راسب 6065505035500دعاء أحمد كريم محل221842134015 13  0.00

78 ناجح 617260505451426رسل محمد زغير نعمه221842134017 14  60.86

75 ناجح 637054545060426زهراء ثائر علي فليح221842134018 15  60.86

71 راسب 360%5951302319زهراء سجاد اشناع ساهي221842134019 16  0.00

88 ناجح 698075645252480زهراء سمير عبد الرضا انعيمه221842134020 17  68.57

81 راسب 7281933350520زهراء عناية يوسف خليل221842134021 18  0.00

84 ناجح 637261506868466زهراء قاسم عزارة نصار221842134022 19  66.57

75 راسب 0غغغغغ50زهراء محمد كاطع خيون221842134023 20  0.00

87 ناجح 616066555572456زينب أحمد صبار مزعل221842134024 21  65.14

78 راسب 76500غغ6164زينب الحوراء حسن علي فليح221842134025 22  0.00

91 ناجح 908892827398614زينب زيدان علوان الهيمد221842134027 23  87.71

81 ناجح 696371516171467زينب عامر عواد عبد الرضا221842134028 24  66.71

75 راسب 0غغغغ6159زينب علي سعيد خلف221842134029 25  0.00
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66 ناجح 667061505061424سارة فلح حسن يوسف221842134030 26  60.57

95 ناجح 827473667371534سبحان جاسم حسن جابر221842134031 27  76.29

92 ناجح 759687827374579سجى سعد فالح فطامي221842134032 28  82.71

62 راسب 410%5018%512117سرور عزت جبار موسى221842134033 29  0.00

74 راسب 0غغغغغ50سما حسين خزار كحط221842134034 30  0.00

68 راسب 50730غ68غ62صبا نجم عبد يوسف221842134035 31  0.00

56 راسب 370%2413%505016طيبة أحمد خير ا كريم221842134036 32  0.00

94 راسب 8191815540710عذراء عبيد علوان الهيمد221842134037 33  0.00

98 ناجح 879682696179572عواطف جراد سبع سرحان221842134038 34  81.71

93 راسب 81660غ868889فاطمة شوقي كريم هادي221842134040 35  0.00

91 راسب 700غغغ71غفاطمة عادل مبارك حسن221842134041 36  0.00

81 ناجح 666379696363484فاطمة عباس شنجار عودة221842134042 37  69.14

74 راسب 4294304024500فرح حسين فياض جودة221842134043 38  0.00

85 ناجح 737178767080533فضاء حسين يونس سموم221842134044 39  76.14

95 راسب 0غ986377غ91لرا فؤاد طعمه سلطان221842134045 40  0.00

78 ناجح 687072765050464لهيب نعيم محمد حايف221842134046 41  66.29

88 راسب 620غ66757660مريم حسين أبراهيم شناوة221842134047 42  0.00

97 ناجح 889099808593632مريم نعيم عبد الحسن شاووش221842134048 43  90.29

95 ناجح 697450515064453نبأ نايف جابر مزعل221842134049 44  64.71

99 ناجح 949491886988623نرجس خميس شبوط خليف221842134050 45  89.00

غ راسب 0غغغغ6162نور جواد كاظم نايف221842134051 46  0.00

63 راسب 0غغ64586450هبة عبد الكريم حسن شريف221842134053 47  0.00

83 راسب 60640غغ7273هبة عواد نعيثل صجم221842134054 48  0.00

96 ناجح 768982555072520هند حيدر صبري عبيد221842134055 49  74.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

49 
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28 21 % 42.86
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