
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

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 0غ50غ505054ريام جعفر شريف حسين221612134033 1  0.00

85 راسب 5453560غ7070أزهار أحمد موسى عودة221742134002 2  0.00

91 ناجح 647483738468537أمنة عبد العكار حذية مسير221742134004 3  76.71

88 ناجح 725350615364441أمينة حصيل شبل مطر221742134005 4  63.00

84 ناجح 665582566960472أيات حسين زايد مفلش221742134006 5  67.43

85 ناجح 688651586365476براء حسين فليح حسن221742134008 6  68.00

86 ناجح 868189918395611تبارك حسين عجيل مطنش221742134009 7  87.29

69 راسب 0غغغغغ51تبارك علي حسين عبيد221742134010 8  0.00

89 راسب 5037306538350تبارك علي عبد الزهرة مجيد221742134011 9  0.00

غ راسب 0غغغغغ53تبارك فاضل جاسم م221742134012 10  0.00

88 ناجح 687483678473537حوراء مطشر هادي شاهر221742134014 11  76.71

84 راسب 0غغغغغ59زينب أحمد صبار مزعل221742134017 12  0.00

86 راسب 940غغ899293زينب حسين شنجار عودة221742134018 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب زيدان علوان الهيمد221742134019 14  0.00

82 راسب 6050533971500زينب سالم شنان كزار221742134020 15  0.00

62 راسب 0غغغغغغزينب علي سعيد خلف221742134021 16  0.00

89 ناجح 736367507871491زينب علي عبد الحسين مرتضى221742134023 17  70.14

77 راسب 500غغ50غغزينب م عطية هيونطه221742134024 18  0.00

78 راسب 0غغغغغغسبحان جاسم حسن جابر221742134026 19  0.00

84 راسب 3373545251570صبا ادريس ياسر وميان221742134028 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغطيبة سعدون ثامر جهاد221742134029 21  0.00

87 راسب 0غغغغ5954عذراء عبيد علوان الهيمد221742134031 22  0.00

85 ناجح 645065507972465فاطمة سالم شنان كزار221742134035 23  66.43

91 راسب 0غغغ575751فاطمة عباس شنجار عودة221742134036 24  0.00

78 ناجح 585750527450419فاطمة كاظم بواك خضير221742134037 25  59.86

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 :2
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغفضاء حسين يونس سموم221742134038 26  0.00

81 راسب 0غ6456غغ78لرا فؤاد طعمه سلطان221742134039 27  0.00

89 ناجح 706995635682524مروة م عمران خلف221742134040 28  74.86

78 راسب 2631500%503813مريم باسم م حسن221742134041 29  0.00

77 راسب 6840415059510منار علء عبيد علي221742134043 30  0.00

76 ناجح 646755886959478نوال ناهي علي سلطان221742134045 31  68.29

91 راسب 710غ85716483نور الهدى خلف لفته غافل221742134046 32  0.00

88 راسب 5850245953400نور الهدى شهيد هاشم مدلول221742134048 33  0.00

89 راسب 6524532450520هبة ماجد حميد بدع221742134051 34  0.00

84 راسب 5650503852370هديل عبد الرضا مونس سندال221742134052 35  0.00

90 ناجح 929597989997668وئام ستار قاسم عبد ا221742134056 36  95.43

77 ناجح 585765505053410وفاء م صياح كريم221742134057 37  58.57

المشاركون

37 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

24 13 % 35.14

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 66.67

3 

2 

9  128 13 9 0 

5 8 4 11 6 0 

 55.56 66.67 50.00 84.62 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


