
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 ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

68 راسب 5251427653500امال محسن علي حمد221742107004 1  0.00

66 راسب 5050405356500انتظار احمد عبد الحسين فرج221742107006 2  0.00

91 راسب 5051335561580نهى محمد كاظم ناهي221742107044 3  0.00

85 راسب 6050623669630اخلص كاظم جاسم حمادي221842107001 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغارجوان حيدر عوده صوين221842107002 5  0.00

96 ناجح 768573617264527اسراء ضيدان ريسان جوده221842107003 6  75.29

88 راسب 0غغغ615870اسيل صبار محسن منخي221842107004 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغافراح شمخي جبر محمد221842107005 8  0.00

91 ناجح 768588617760538انوار عواد اهلوبي عواد221842107006 9  76.86

غ راسب 0غ57غغغ50حوراء ضيدان ريسان جوده221842107009 10  0.00

97 راسب 755073550غ74حوراء محسن عبار خليف221842107010 11  0.00

77 راسب 0غ50غغ6052دلل كاظم كامل غلب221842107013 12  0.00

71 ناجح 646259655050421رحاب حيدر حمد مصلط221842107014 13  60.14

96 ناجح 737884538260526رحاب ضيدان ريسان جوده221842107015 14  75.14

92 راسب 0غ5065غ5179زهراء خالد لطيف خلف221842107017 15  0.00

90 ناجح 855580756071516زهراء علي كاظم جعفر221842107018 16  73.71

86 ناجح 676661636561469زهراء فاضل وحيد كريم221842107019 17  67.00

81 راسب 0غ50غغ5066زينب احمد هاشم محمد221842107021 18  0.00

82 راسب 6662545053400زينب جواد عبد الكاظم سالم221842107022 19  0.00

83 راسب 5550513850390زينب قاسم ضيدان حميد221842107023 20  0.00

87 راسب 0غ5650غ5251زينب مجيد ساجت ملغوث221842107025 21  0.00

89 راسب 0غغغغغ50زينب مشعل فلح صليبي221842107026 22  0.00

90 ناجح 656063546757456زينب مطشر راضي حنون221842107027 23  65.14

86 ناجح 635250506556422ساره عباس عزيز زاجي221842107028 24  60.29

88 راسب 5051343540270ساره محمد كزار جزاع221842107029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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89 ناجح 687159785861484عهود جوده هليل خلف221842107033 26  69.14

92 ناجح 756581507161495عيده صالح عجاج ابهيران221842107034 27  70.71

94 ناجح 778268775950507غفران عباس موسى حسن221842107035 28  72.43

97 ناجح 606061505150429فاطمه جواد عبد الكاظم سالم221842107037 29  61.29

83 راسب 0غغغغغغفاطمه عوده كريم مداي221842107039 30  0.00

94 راسب 6351573950360مريم علي صيهود حميدي221842107040 31  0.00

90 ناجح 877368798860545مريم مبارك غافل نايف221842107042 32  77.86

80 راسب 0غ50غغ5664منار علي شريف حسن221842107044 33  0.00

75 ناجح 536550506150404نبأ باهض مكطوف شنين221842107045 34  57.71

71 راسب 5053514042500نبأ رحيم علي حسن221842107046 35  0.00

96 راسب 0غ61غ768464نور اياد فرحان عبيد221842107048 36  0.00

غ راسب 0غغغغ8370نور حسناوي جخير يوسف221842107049 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور عبد الحسين جبار عبودي221842107050 38  0.00

98 ناجح 9610092919086653هدى زعاطي شمخي جبر221842107053 39  93.29

92 راسب 6559543150500ورود عيلول حمود هويرف221842107054 40  0.00
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