
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 النور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 505050505051386انغام اسماعيل هادي عليوي221742156006 1  55.14

95 راسب 0غ9677غ8389اديان خليل حمزة طاهر221842156002 2  0.00

67 راسب 0غغغغغ69اديان عباس علي جابر221842156003 3  0.00

83 ناجح 697473505054453اديان عدنان مهدي مسعد221842156004 4  64.71

96 راسب 0غغغغغ65اسراء حسن كاظم عبد الحسن221842156005 5  0.00

95 ناجح 829195797381596اسراء ماجد نور فيصل221842156006 6  85.14

89 ناجح 746056585277466اسيل عبد ا حسين منخي221842156007 7  66.57

88 راسب 6130746852610الء عدنان سالم حسين221842156009 8  0.00

66 ناجح 626950625050409انوار احمد دعيم جيثوم221842156011 9  58.43

75 راسب 500غ51غ6050انوار صلح حسن عبد ا221842156012 10  0.00

96 ناجح 578187576264504انوار عدنان نادر منهل221842156013 11  72.00

غ راسب 0غغغغغغايات الهدى محمد محيسن جوده221842156014 12  0.00

95 راسب 710غغ84غ81ايات جودت كاظم محسن221842156015 13  0.00

89 راسب 4167387657560أيات حسن متعب عبد221842156016 14  0.00

75 راسب 0غغ50غغغايات حسين كليوز عيال221842156017 15  0.00

83 راسب 0غغغ705350ايات عباس حسن مونس221842156018 16  0.00

93 ناجح 897680736384558ايات عباس محسن راضي221842156019 17  79.71

96 ناجح 837982625877537ايات محمد منيخر سلمان221842156022 18  76.71

76 راسب 0غغ57597755ايمان عظيم زوير عبود221842156023 19  0.00

غ راسب 570غغغغغبتول معلى عبد الرضا نزال221842156025 20  0.00

94 ناجح 8597899487100646بلقيس عبد الرزاق حمود دعبول221842156027 21  92.29

78 راسب 6020503451350بنين كاظم فرهود جلود221842156028 22  0.00

99 ناجح 889087919978632بيداء المل رائد داخل حسوني221842156029 23  90.29

73 راسب 0غغغغغ50تبارك حمد عليوي حمود221842156030 24  0.00

98 ناجح 96991001009198682تبارك رحيم موسى محيسن221842156031 25  97.43
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90 راسب 0غغ50غ8778تبارك سعد ظاهر فالح221842156032 26  0.00

74 راسب 0غغغ61غ65تبارك شاكر علي دليفي221842156033 27  0.00

87 راسب 0غ7050غ83غجنان محمد حسين مغيصان221842156035 28  0.00

93 راسب 620غ61غ7262حوراء تعداد خضير عباس221842156037 29  0.00

65 راسب 0غغ50غ5050حوراء حيدر حسين شريف221842156038 30  0.00

84 راسب 64700غ67غغحوراء رعد حمد سمير221842156040 31  0.00

67 راسب 0غ51غ505650حوراء قاسم جواد كاظم221842156041 32  0.00

غ راسب 0غغ86غ9097حوراء كاظم جاسم بديوي221842156042 33  0.00

96 ناجح 919288988288635حوراء مختار منخي ثجيل221842156044 34  90.71

93 راسب 80800غ9169غختام زغير نعيمه سيله221842156045 35  0.00

98 ناجح 951001008290100665ختام كاطع شرهان عبيد221842156046 36  95.00

97 راسب 500غغ786550ديانا جاسم اركوس بسيله221842156049 37  0.00

77 ناجح 655979505550435رحاب جودة عبد الرضا فتحي221842156052 38  62.14

82 ناجح 65967450526065479رسل عبد اللطيف حامد هويدي221842156053 39  68.43

98 ناجح 849889818679615رواء احمد عبد ضويد221842156055 40  87.86

85 راسب 5052225131660ريام غياض خضير موسى221842156056 41  0.00

85 ناجح 567890806469522ريام قاسم عبيد عريان221842156057 42  74.57

95 ناجح 717569735078511زمن جبار عنتيك خيون221842156058 43  73.00

88 ناجح 616162505074446زهراء احسان كامل فالح221842156059 44  63.71

94 راسب 0غغغ8374غزهراء جبار نتيش حسب221842156060 45  0.00

96 ناجح 939291938276623زهراء حسين خويط غالي221842156062 46  89.00

68 راسب 560غغ71غ65زهراء رضا حسن كاظم221842156065 47  0.00

93 راسب 5055640غ5367زهراء سالم محسن حسين221842156067 48  0.00

90 ناجح 959391889099646زهراء سعد عبد الغني صالح221842156069 49  92.29

91 ناجح 647485966883561زهراء شناوة مجشف خضير221842156070 50  80.14
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96 ناجح 856387926759549زهراء ضياء يحيى طالب221842156071 51  78.43

100 ناجح 827389697056539زهراء عباس طالب مظلوم221842156073 52  77.00

67 راسب 0غغغ54غ57زهراء عبد الحسن عطية عويش221842156074 53  0.00

77 راسب 710غغغغ63زهراء عماد غالب ديكان221842156075 54  0.00

91 راسب 0غغ60506550زهراء فاضل سلمان حسن221842156076 55  0.00

غ راسب 0غغغغغ78زهراء فلح حسن كريم221842156077 56  0.00

غ راسب 0غغ74غ88غزهراء كاظم جاسم بديوي221842156078 57  0.00

91 ناجح 809093857286597زهراء كاظم جبر غافل221842156079 58  85.29

75 راسب 0غغ50615350زهراء كريم دواش حسوني221842156082 59  0.00

87 راسب 0غغغغ5058زهراء محمود عبد الحسن عذيب221842156083 60  0.00

89 ناجح 707777806471528زهراء مهند حنون كاظم221842156084 61  75.43

78 ناجح 665274657165471زهراء يوسف حسب دخيل221842156086 62  67.29

85 ناجح 748683687392561زينب بهجت ضيدان عيسى221842156087 63  80.14

غ راسب 0غغغغ8192زينب حسين شمخي شذر221842156089 64  0.00

85 راسب 5350583833530زينب ستار شبوط مسير221842156090 65  0.00

98 ناجح 94929510099100678زينب شهاب شاكر عواد221842156092 66  96.86

82 ناجح 659052726650477زينب عبد الحسين جلب صالح221842156093 67  68.14

100 ناجح 88911001009784660زينب علي حسوني عبد الحسين221842156094 68  94.29

92 ناجح 799191969588632سارة فالح ابو علي محسن221842156096 69  90.29

82 ناجح 567279575662464سارة نبيل داخل علي موسى221842156097 70  66.29

97 ناجح 707182957960554سجى صالح مهدي عذاب221842156100 71  79.14

76 راسب 5331585050580سجى غازي جابر شريف221842156101 72  0.00

85 ناجح 667655516667466سجى غازي راضي لفته221842156102 73  66.57

97 ناجح 728376766561530سحر فائز عاصي عزيز221842156103 74  75.71

83 ناجح 747076746769513سدن حسين ذياب منشد221842156104 75  73.29
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87 ناجح 807077566162493سندس عبد العباس مهنه حسين221842156106 76  70.43

82 راسب 0غغغ626450شجون كطان شطب عباس221842156108 77  0.00

91 ناجح 739095758093597صفين محمد والي جبر221842156109 78  85.29

76 ناجح 616882676550469ضحى محمد هداد زنيد221842156110 79  67.00

93 راسب 71500غ62غ79طيبة رحيم مناحي حسن221842156111 80  0.00

93 راسب 740غغغ8887عبير محمد حامي محسن221842156112 81  0.00

65 راسب 0غغغغ6856عذراء ابراهيم حريجة حنظل221842156113 82  0.00

85 راسب 6442835873500عذراء ستار حميد راهي221842156114 83  0.00

89 ناجح 737386656681533عهود عواد عباس ابريبر221842156116 84  76.14

77 راسب 0غغغغ5559غدير جبار عطيه خضير221842156117 85  0.00

91 راسب 560غ66646869غدير حامد كماش منشد221842156118 86  0.00

95 ناجح 9610097989993678غدير عباس عبد علي221842156119 87  96.86

90 راسب 0غ7571576560فاطمة الصغرى قاسم عدنان عزيز221842156122 88  0.00

87 راسب 6667623750500فاطمة طالب صبيح مجشف221842156123 89  0.00

84 راسب 0غغغ678771فاطمة محمد كاصد ثجيل221842156127 90  0.00

82 ناجح 585265525657422فرات عبد ا لفته غافل221842156128 91  60.29

94 ناجح 749096948397628فرقان محمد يوسف حسون221842156129 92  89.71

81 راسب 5432615852670ماسي خالد هادي عبد الواحد221842156131 93  0.00

84 ناجح 688956505063460مراحب محسن شافي عوده221842156132 94  65.71

غ راسب 0غغغغغ54مروة رحيم عبد المهدي خلف221842156133 95  0.00

72 راسب 0غغغغغغمروة طالب صيوان عويد221842156134 96  0.00

82 ناجح 668290798068547مريم جهاد عطيه حسين221842156136 97  78.14

89 ناجح 626765675066466مريم خلف بستان نزال221842156137 98  66.57

81 ناجح 627353766666477مريم شعلن كامل دحام221842156138 99  68.14

100 راسب 0صفرغ89غ77غمريم غانم خلوف ناصر221842156139 100  0.00
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87 ناجح 778662796561517منى عباس طعيمه وزير221842156141 101  73.86

73 راسب 5850644050500مها حسين رزاق مجلي221842156142 102  0.00

98 ناجح 739189737764565نجوى احمد راضي عبد الرزاق221842156144 103  80.71

96 ناجح 728455725461494نوال ستار جبار فرج221842156145 104  70.57

96 ناجح 778195737878578نور اسعد كاظم صبيح221842156146 105  82.57

93 ناجح 706092787150514نور بشير زوير لجلج221842156148 106  73.43

82 راسب 7250645450360هاجر حازم سمير عبد221842156151 107  0.00

70 راسب 0غغغ596467هدى هاشم حسون جودة221842156152 108  0.00

100 راسب 83920صفر909593هديل رعد مهدي جبر221842156154 109  0.00

82 ناجح 775963625386482وسن صادق جعفر نهير221842156155 110  68.86
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