
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

72 معيد 0م6052505027أساور عظيم عبد الرضا منين221752134001 1  0.00

74 معيد 0%16%16صفر503133أسراء حسين رحيم عبد221752134002 2  0.00

93 معيد 0صفر6250عشر7662أسيل رحيم منشد سموم221752134003 3  0.00

84 معيد 270مصفر76صفر62أيات عدنان علي عبد النبي221752134004 4  0.00

73 معيد 7134694238500بنين فرحان ياسر م221752134005 5  0.00

92 معيد 0ست5861524150جروح صالح جابر مزعل221752134006 6  0.00

86 معيد 6352545150210حنين رحيم جوين كاطع221752134007 7  0.00

89 معيد 34620صفر656763ختام يحيى عبد عجيمي221752134008 8  0.00

80 معيد 6372553432410دعاء رحيم نغماش خنياب221752134009 9  0.00

84 معيد 0صفرم71815750ريام حسين زايد مفلش221752134010 10  0.00

88 معيد 0صفر8494848181زهراء م شلكه علوي221752134011 11  0.00

81 معيد 0ممصفرصفرصفر73زهراء نزار موسى عيسى221752134012 12  0.00

91 ناجح 736586565583509زينب رحيم خضير خليفه221752134013 13  72.71

76 معيد 200صفر55585036زينب علي عبد الرضا عليخان221752134014 14  0.00

70 معيد 0صفرصفر62696250زينب علي نعيم منهي221752134015 15  0.00

68 معيد 5552502922240زينب م راضي غالي221752134016 16  0.00

73 معيد 640خمس69837226سارة فاضل دخيل ساجت221752134017 17  0.00

89 معيد 740صفرصفر8372مصابرين فوزي أبراهيم حنش221752134020 18  0.00

84 معيد 6669583150500فاطمة الزهراء رحيم صالح ساجت221752134021 19  0.00

94 ناجح 809281797998603فاطمة حميد صالح مهدي221752134022 20  86.14

70 معيد 8484783550680فاطمة عبد العباس أصبيح نجم221752134023 21  0.00

93 ناجح 856766877192561فاطمة علي أسمير شذر221752134024 22  80.14

81 معيد 250صفرصفر6960صفرفاطمة غازي فيصل عبود221752134025 23  0.00

66 معيد 0%2118صفر507250مريم علي صبري شبيب221752134026 24  0.00

72 معيد 6379544233500منار صالح خلف أيدام221752134027 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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

74 معيد 5460534050500مها باسم هاشم عبد221752134028 26  0.00

83 ناجح 788990567886560مودة عبد الباري عباس عبد الواحد221752134029 27  80.00

76 معيد 6379505027370نور الهدى أحمد جبر وجح221752134031 28  0.00

72 معيد 6165585037500نور الهدى حسين هاشم رؤوف221752134032 29  0.00

66 معيد 5762503937560نور كاظم حاتم عبد221752134033 30  0.00

77 معيد 340صفر675029صفرنور ماجد عبد المحسن كشيش221752134034 31  0.00

87 معيد 7231613533500هدى حسين جواد كاظم221752134035 32  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


