
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

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 868293667291587آثار حنين ماهود حنيش221842109001 1  83.86

93 راسب 0غغغغ5037أزل زكي جعفر موسى221842109004 2  0.00

97 ناجح 655075525050439أسماء عبد ا عبد الحسن داخل221842109005 3  62.71

86 ناجح 715760716154460آيات خير ا هادي معلج221842109007 4  65.71

97 ناجح 817495836365558آيات لفته حسن ملزوم221842109008 5  79.71

95 راسب 0غ61غغغ59افراح عبد المير رديني كطامي221842109010 6  0.00

96 ناجح 808084786481563ايمان عبد الحميد عبد الصاحب حسن221842109011 7  80.43

94 ناجح 585074555051432بتول حرجان صكبان حاجم221842109012 8  61.71

87 ناجح 555466505168431بنين عقيل حاتم كاظم221842109013 9  61.57

93 راسب 87930غ878381حنين جبار شهيب كاغد221842109015 10  0.00

94 ناجح 627278585577496حوراء راشد حسين عبد الحسن221842109017 11  70.86

97 راسب 5050510غ6655حوراء فاضل ضيول كريم221842109018 12  0.00

92 ناجح 696275677791533دلل محمد كاظم نخيل221842109020 13  76.14

95 ناجح 805092736966525ديار حميد عامر مفتن221842109021 14  75.00

91 راسب 0غغغ646258زينب ضياء فاضل حسن221842109022 15  0.00

89 راسب 770غغ735771زهراء باسم عايز بشاره221842109023 16  0.00

98 ناجح 929395999997673زهراء توفيق داخل وهيب221842109024 17  96.14

100 ناجح 948391938994644زهراء جواد خضير علي221842109025 18  92.00

99 ناجح 8579100808798628زهراء رزاق محسن محمد221842109027 19  89.71

93 راسب 5056580غ7850زهراء طه ياسين جعفر221842109028 20  0.00

97 راسب 0غ6492غ7268زهراء عبد الرضا رزاق غازي221842109029 21  0.00

95 راسب 0غغغغغغزهراء علي حسين فارس221842109030 22  0.00

97 راسب 50530غ736886زهراء فاضل داخل عبد221842109031 23  0.00

92 ناجح 748585887078572زهراء كريم جبار عمر221842109032 24  81.71

99 راسب 77650صفر755180زهراء محمد طارش دخيل221842109033 25  0.00
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98 راسب 78960غ959391زهراء مرتضى جويد عنيد221842109034 26  0.00

100 ناجح 777168505060476زهراء مردان محمد غافل221842109035 27  68.00

96 راسب 0غغغغ85غزهراء نعيم هاشم خلف221842109036 28  0.00

90 ناجح 636273505052440زينب باسم مطشر شرهان221842109037 29  62.86

99 راسب 500غغغ6571زينب حامد بهلول عاشور221842109038 30  0.00

غ راسب 0غغغ685967زينب حميد يونس خيون221842109039 31  0.00

95 راسب 0غغغغ6269زينب عبد الرحيم هاشم محمد221842109040 32  0.00

94 راسب 0غ50غ53غ50زينب علي جاسم محمد221842109042 33  0.00

89 ناجح 666162505066444زينب محمد ضيول عبد الحسين221842109043 34  63.43

88 راسب 500غغغ6859زينب محمد عبود ناصر221842109044 35  0.00

غ راسب 0غغغغغ61سجى جباره حسين طمعه221842109045 36  0.00

90 راسب 0غغغ675362شروق حسن سلمان عبيد221842109047 37  0.00

96 ناجح 866183615482523شكران حميد شنجار زغير221842109049 38  74.71

88 راسب 6159544131590صفاء كريم عريبي محمد221842109050 39  0.00

90 راسب 56520غغ8354ضحى رعد محمد جواد221842109051 40  0.00

95 راسب 0غغغ645550ضحى كريم جبر سالم221842109052 41  0.00

72 راسب 0غغغ515057عبير رزاق حنون بجاي221842109053 42  0.00

87 راسب 6868544027700عذراء عامر يسر جابر221842109054 43  0.00

86 راسب 500غغغ7365عذراء علي خلف حبيب221842109055 44  0.00

97 ناجح 777485636576537فاطمة باسم مطشر شرهان221842109056 45  76.71

87 راسب 0غغغغغ63فاطمة فاضل عبد نعمه221842109058 46  0.00

98 راسب 0غ7632635650فاطمة محمد منشد جاسم221842109059 47  0.00

99 راسب 890صفر93849595فاطمه سلم جاسم محمد221842109060 48  0.00

99 ناجح 765188575756484فردوس عبد الحميد عبد الصاحب حسن221842109061 49  69.14

97 ناجح 878987899298639فواطم مردان عبد ا عاتي221842109062 50  91.29
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97 ناجح 627971695050478مساره اسماعيل حميد عزيز221842109063 51  68.29

96 ناجح 797988696066537منار حسن محمد عبيد221842109064 52  76.71

99 ناجح 8253771008486581منار علي نعيم طاهر221842109065 53  83.00

93 ناجح 665659506576465مهى اسعد عوده عبد221842109066 54  66.43

غ راسب 0غغغ50غغنادية حسين عبد علي كاظم221842109067 55  0.00

94 ناجح 787381546274516نبأ علي حسين معيجل221842109068 56  73.71

97 راسب 7355642629380نور الهدى كاظم عبد منشد221842109070 57  0.00

97 ناجح 8491989689100655نور خالد محمد خضر221842109071 58  93.57

99 ناجح 705174607553482نور سالم شمخي جبر221842109072 59  68.86

100 راسب 83740غ837391نور سعد قاسم عباس221842109073 60  0.00

غ راسب 0غ8657948067نور يوسف يونس خيون221842109074 61  0.00

89 راسب 0غ67غ696750هبه جبار عباس شموط221842109075 62  0.00

73 راسب 500غغ656550هبه علي حسين عليوي221842109076 63  0.00

85 راسب 5950633850500هدى عبد ا موحان شريده221842109077 64  0.00

90 ناجح 616250555051419هدى علي مجيد محسن221842109078 65  59.86

91 ناجح 675083505070461هديل خالد خليف محمد221842109079 66  65.86

94 ناجح 738774858955557هيام فاضل سلطان جابر221842109080 67  79.57

98 ناجح 798172505565500هيام هادي جويد ضيدان221842109081 68  71.43
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