
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 636350505651412أسراء حسين رحيم عبد221852134002 1  58.86

95 راسب 0غ7385877350ألء ناظم نجم مطرود221852134004 2  0.00

97 ناجح 747777785062515أيات عدنان علي عبد النبي221852134006 3  73.57

81 راسب 0غغ50507832حنين ستار حبيب منعثر221852134009 4  0.00

86 ناجح 656883506052464دعاء رحيم نغماش خنياب221852134011 5  66.29

71 ناجح 565057505050384زهراء صلح حسن محسن221852134013 6  54.86

92 راسب 0غ50غغ5273زهراء فاضل كاظم خدام221852134014 7  0.00

88 ناجح 858052505565475زهراء نزار موسى عيسى221852134015 8  67.86

93 راسب 6473592723550زينب صادق كاظم طاهر221852134016 9  0.00

81 ناجح 646350605051419زينب محمد راضي غالي221852134018 10  59.86

83 راسب 6360582225370سجى لطيف حسن عبد221852134020 11  0.00

94 راسب 7065502953500سكينة طارش كاظم سلطان221852134021 12  0.00

84 راسب 0غ54غغ6953فاطمة علء غركان عجرش221852134023 13  0.00

74 ناجح 585668505050406فاطمة علوان محمد ساجت221852134024 14  58.00

96 راسب 30500%55665018فاطمة غازي فيصل عبود221852134025 15  0.00

81 راسب 5470543122310مريم علي صبري شبيب221852134026 16  0.00

84 راسب 5863503958500ملك عدنان عبد الرضا صبيح221852134027 17  0.00

88 ناجح 686558547070473منار صالح خلف ايدام221852134028 18  67.57

90 راسب 6169535032550نبأ شريف حسن جليل221852134029 19  0.00

73 راسب 280تسع51575035ندى تركي نغيمش رداد221852134030 20  0.00

90 ناجح 647886595076503نور الهدى أحمد جبر وجح221852134031 21  71.86

93 ناجح 625650656056442نور ماجد عبد المحسن كشيش221852134033 22  63.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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 100.00 100.00 42.86 33.33 62.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


