
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

2018/2017

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 معيد 5041626089410ابتهال عدنان علي عبد النبي221822134001 1  0.00

79 ناجح 746975748874533ابرار عبد ا عويد محمد221822134002 2  76.14

89 ناجح 665055706673469اديان امجد حميد شياع221822134003 3  67.00

74 ناجح 535650687368442اديان مثنى صبحي عبد الجبار221822134004 4  63.14

88 ناجح 808080819677582اسراء حسن عبد محمد221822134005 5  83.14

92 معيد 5981406650770اسلم عقيل عبد الوهاب سكر221822134007 6  0.00

50 معيد 70400م5052صفرالء حسن شقي صخي221822134008 7  0.00

66 معيد 5050602569620الهام شاكر ناصر مدلول221822134009 8  0.00

83 ناجح 685968727972501اية محسن رحيم عبد221822134010 9  71.57

86 معيد 5041405073530بشائر فايز مبارك عوض221822134011 10  0.00

70 معيد 3467530صفر3934حنين حسن علي امين221822134012 11  0.00

70 معيد 5033555371540حنين حسن كاظم ياسر221822134013 12  0.00

76 معيد 5652377356500حوراء عناية يوسف خليل221822134014 13  0.00

90 ناجح 645979858775539خديجة راجي عبد العزيز سعد221822134015 14  77.00

72 ناجح 575064547658431رحاب علء يعقوب حسن221822134016 15  61.57

66 معيد 32515066690صفرزهراء حسن منشد خضير221822134017 16  0.00

82 معيد 5879650صفر5350زهراء خاشع عبد الكاظم جابر221822134018 17  0.00

82 ناجح 545954685872447زهراء عصام كاظم سعيد221822134019 18  63.86

92 معيد 6160385371500زيتون غني حسن حسين221822134020 19  0.00

70 معيد 0صفر5150285077زينب الكبرى علي عبد اللطيف مطوس221822134021 20  0.00

85 معيد 0م62645776صفرزينب راشد صكر سرحان221822134022 21  0.00

92 معيد 630مصفرمممزينب رسول سعد عبو221822134023 22  0.00

84 ناجح 665262596570458زينب صفاء طالب ماطور221822134024 23  65.43

72 معيد 5029306052500زينب عقيل سمير جودة221822134025 24  0.00

96 ناجح 716555678274510زينب مكي جاسم محمد221822134026 25  72.86

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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76 معيد 6239420م5441زينة جمعة ثجيل عكلة221822134027 26  0.00

69 معيد 3578310مم38سارة عاشور جبار طلع221822134028 27  0.00

80 معيد 5972504078540شهد ميثاق صادق عبد المام221822134029 28  0.00

58 معيد 5074500صفر6067ضحى محسن يونس سموم221822134030 29  0.00

77 ناجح 566050797251445ضفاف رياض صيهود جياد221822134031 30  63.57

84 ناجح 606761538474483غدير علي حسن حاشوش221822134032 31  69.00

71 معيد 0صفر5957صفر3440فاتن هاني كاظم فرج221822134033 32  0.00

61 معيد 5050253962580فاطمة احمد عبد اللطيف عياضه221822134034 33  0.00

83 ناجح 717285789883570فاطمة الزهراء عقيل عبد الحسين عودة221822134035 34  81.43

78 معيد 5665362672660فاطمة محمد عبد الوهاب سكر221822134036 35  0.00

82 ناجح 567460696958468فاطمة محمود فرج معيجل221822134037 36  66.86

80 ناجح 505650727453435ميسم خليل جبر عبود221822134038 37  62.14

87 معيد 717273680صفر66نبأ عبد الرحيم ياسر محمد221822134039 38  0.00

60 معيد 3126315054510نور الهدى احمد حسب عبد الحسين221822134040 39  0.00

61 معيد 4023243950550نور الهدى صباح انور سلمان221822134041 40  0.00

68 ناجح 596577728670497نور الهدى مخلف علوان حمادي221822134042 41  71.00

87 ناجح 666555678774501نور باسم زعلن حسج221822134043 42  71.57

79 معيد 610صفر50745477نورهان رعد عزيز طاهر221822134045 43  0.00

78 ناجح 505450606963424هاجر حسين كاظم فنجان221822134046 44  60.57

74 معيد 5079406973500هبة محمد عبد كاظم221822134047 45  0.00

80 ناجح 636364717272485ورود نجم عبد غضيب221822134048 46  69.29

87 ناجح 567158568255465يقين قاسم جبر محمد221822134049 47  66.43
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