
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

ثانوية المؤمنات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 690غغ505750اسماء خالد كهو دحام221742138002 1  0.00

84 راسب 0غغ5150غ63اطياف نجيب عبد فهد221742138003 2  0.00

92 راسب 500غ72635350افارض زكي م عجيل221742138004 3  0.00

82 راسب 0غغغغ6583امل هاشم نافل عرمان221742138005 4  0.00

76 راسب 5060630غغ60ايات م كهو دحام221742138007 5  0.00

83 راسب 0غغ71غ65غبنين اياد كاظم مونس221742138008 6  0.00

70 راسب 0غ5063286540حوراء احمد عبد السادة عبود221742138009 7  0.00

94 ناجح 81941009991100659حوراء كامل ناهي غافل221742138010 8  94.14

80 راسب 7254505428500خديجه كريم علي خضر221742138012 9  0.00

80 راسب 7065425051500خوله عليوي جيجو شير221742138013 10  0.00

87 ناجح 597258576660459دعاء راشد صكبان سلمان221742138014 11  65.57

60 راسب 530غغ%507619دعاء رحيم كهو دحام221742138015 12  0.00

82 راسب 0غ8277غ7490رمله صبري راشد عويز221742138017 13  0.00

90 ناجح 667658506851459روان كاظم عذافه ساجت221742138018 14  65.57

91 راسب 5364620غ7167زهراء فاضل حميد ياسر221742138020 15  0.00

72 راسب 0غغ50غغ56زهراء كاظم راضي علي221742138021 16  0.00

84 راسب 5656653055540زهراء كريم رحيم م علي221742138022 17  0.00

67 راسب 0غ50غغ69غزهراء محسن كامل سلطان221742138023 18  0.00

91 راسب 0غ10097غ8390زينب عباس حنون شير221742138024 19  0.00

83 راسب 5659503150570زينب كركان سدخان ثامر221742138025 20  0.00

83 راسب 610غغ52غ69ساره وضاح فرهود كعيد221742138028 21  0.00

90 ناجح 635765686667476سجود م ضمد علي221742138029 22  68.00

80 ناجح 555050506050395سجى عبد الكريم كهو دحام221742138030 23  56.43

90 ناجح 647678907165534سعاد حميد عامر بريس221742138031 24  76.29

82 راسب 0غغغغ80غعذراء حسين حمود شيحان221742138033 25  0.00

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

ثانوية المؤمنات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 0غغ58غ6268غفران حسب هاشم سكر221742138035 26  0.00

83 راسب 0غ50غغغ60غفران راجي نعيمه رداد221742138036 27  0.00

84 راسب 0غغغغ53غفاطمه سعد كاظم مونس221742138038 28  0.00

53 راسب 0غغغغ5061مريم صدام موسى غافل221742138040 29  0.00

74 راسب 950غ7170غ77مريم كاظم راضي علي221742138041 30  0.00

94 ناجح 91961009495100670منار اسوان مجيد كصاب221742138042 31  95.71

89 راسب 7274615659410نبأ جبار خلف رستم221742138043 32  0.00

69 ناجح 586469787450462نجلء شمخي جابر ياس221742138044 33  66.00

84 ناجح 588469636373494وصال ناصر كاطع كعيد221742138048 34  70.57
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


