
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

97 راسب 506153500غ50بيداء هاني هاشم شنجار221622134006 1  0.00

68 راسب 7050500غغ52زهراء عبد العظيم طلل م221622134014 2  0.00

82 ناجح 507155765050434اسراء طالب كاظم جواد221722134003 3  62.00

69 راسب 5038235050210ام البنين عباس حسن حسين221722134004 4  0.00

80 ناجح 505073606055428ايات وعد خالد حامد221722134006 5  61.14

72 راسب 6150347257330ايه موفق صبار م221722134007 6  0.00

76 ناجح 545150505057388تبارك حسين بدر عباس221722134008 7  55.43

80 راسب 5031505057380حنين حميد م عداي221722134010 8  0.00

81 ناجح 555458577252429حنين عبد الحسين رزاق حاتم221722134012 9  61.29

83 راسب 5350505057370حنين علوي عبد حتيت221722134013 10  0.00

81 راسب 5050504159520حوراء عبد الحسين شايع جبر221722134014 11  0.00

74 ناجح 645579598155467حوراء عبد الحسين عبد الكاظم حمد221722134015 12  66.71

83 راسب 0غغغ%395017حوراء عبد العظيم سلمان حسن221722134016 13  0.00

63 راسب 545954560غ52دعاء جبار شريف كايم221722134018 14  0.00

72 راسب 5034513559500ريام عدي سعدون عبد ا221722134020 15  0.00

89 ناجح 615069806879496زهراء علي بادي مزيعل221722134022 16  70.86

89 ناجح 505067535854421زهراء محمود حسين طعيمه221722134023 17  60.14

72 راسب 5437500أربع5050زينب كاظم م ساجت221722134025 18  0.00

61 راسب 500غغغ5050زينب مكي جاسم م221722134026 19  0.00

69 راسب 0غغ73غ5053زينه جمعه ثجيل عكله221722134028 20  0.00

87 ناجح 597264545850444طيبه ياسين كشاش حسين221722134030 21  63.43

78 ناجح 585373566261441عذراء علي عطشان فهد221722134031 22  63.00

85 ناجح 605069597355451فاطمه نعيم مكطوف شنوف221722134035 23  64.43

83 ناجح 616878627573500فرح رعد عبد غريب221722134036 24  71.43

75 ناجح 515159518350420نرجس رمضان حسن جبار221722134039 25  60.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 راسب 5035213751520نور حسن عبد م221722134042 26  0.00

78 راسب 5140374059570نور علي عبيد احمد221722134043 27  0.00

81 راسب 5050285050280هاجر شلكه جوين كاطع221722134045 28  0.00

85 ناجح 585050746950436هدى فرحان ياسر م221722134047 29  62.29

75 راسب 5038505141390ورود نجم عبد غضيب221722134048 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


