
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

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

72 راسب 0غغ60525050أساور عظيم عبد الرضا منين221752134001 1  0.00

74 راسب 0%503352272215أسراء حسين رحيم عبد221752134002 2  0.00

93 راسب 0غ6250غ7662أسيل رحيم منشد سموم221752134003 3  0.00

84 راسب 0غغغ76غ62أيات عدنان علي عبد النبي221752134004 4  0.00

73 راسب 7150693737500بنين فرحان ياسر م221752134005 5  0.00

92 راسب 0غ50غ586152جروح صالح جابر مزعل221752134006 6  0.00

86 راسب 6352545150410حنين رحيم جوين كاطع221752134007 7  0.00

89 راسب 6567633540620ختام يحيى عبد عجيمي221752134008 8  0.00

80 راسب 6372552435400دعاء رحيم نغماش خنياب221752134009 9  0.00

84 راسب 7181575041570ريام حسين زايد مفلش221752134010 10  0.00

88 ناجح 849484818172584زهراء م شلكه علوي221752134011 11  83.43

81 راسب 0غغغغغ73زهراء نزار موسى عيسى221752134012 12  0.00

76 راسب 0غغغ555850زينب علي عبد الرضا عليخان221752134014 13  0.00

70 راسب 500%6269625019زينب علي نعيم منهي221752134015 14  0.00

68 راسب 0غغغ555250زينب م راضي غالي221752134016 15  0.00

73 راسب 640غغ698372سارة فاضل دخيل ساجت221752134017 16  0.00

89 ناجح 818372695474522صابرين فوزي أبراهيم حنش221752134020 17  74.57

84 راسب 50500%66695819فاطمة الزهراء رحيم صالح ساجت221752134021 18  0.00

70 ناجح 848478505068484فاطمة عبد العباس أصبيح نجم221752134023 19  69.14

81 راسب 0غغغ6960غفاطمة غازي فيصل عبود221752134025 20  0.00

66 راسب 0غغغ507250مريم علي صبري شبيب221752134026 21  0.00

72 راسب 6379542832500منار صالح خلف أيدام221752134027 22  0.00

74 راسب 5460533850500مها باسم هاشم عبد221752134028 23  0.00

76 راسب 0غغ63795050نور الهدى أحمد جبر وجح221752134031 24  0.00

72 راسب 6165585031500نور الهدى حسين هاشم رؤوف221752134032 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 راسب 5762502439560نور كاظم حاتم عبد221752134033 26  0.00

77 راسب 0غغغ6750غنور ماجد عبد المحسن كشيش221752134034 27  0.00

87 راسب 7253613536500هدى حسين جواد كاظم221752134035 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


