
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 الشطرة للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

161رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 6166930غ7864اخلص شريف عبد الحسين فجر221842161001 1  0.00

90 راسب 0غغغغغغاديان كامل عبد مطير221842161002 2  0.00

92 ناجح 837786705780545اديان محسن سلمان ذياب221842161003 3  77.86

90 راسب 5061640غ7663اسراء حسن زويد شمخي221842161004 4  0.00

93 ناجح 9810082909398654اسراء رائد وحيد كاظم221842161005 5  93.43

100 ناجح 596963558584515اسيل داخل حبيب ضاحي221842161006 6  73.57

100 ناجح 989698939998682اصاله محمد بهلول لوي221842161007 7  97.43

95 ناجح 898464667161530الء باسم عواد عرار221842161009 8  75.71

93 راسب 825266880غغالء موازي جبار حسون221842161010 9  0.00

91 راسب 0غغغ592650امل علي دوخي كريم221842161011 10  0.00

87 راسب 0غ50غغ74غايات خلف عوده عريمش221842161012 11  0.00

92 راسب 0غ6970غغ50ايات عبد المير محمد عليوي221842161013 12  0.00

95 ناجح 9510099909887664ايات هاشم حنون جبر221842161015 13  94.86

97 ناجح 706880657654510ايات هلل كاظم عبد الحسين221842161016 14  72.86

84 راسب 5354640غ7369بتول ناظم شلل سهيل221842161017 15  0.00

92 راسب 70750غغ9192تبارك جبار عبد عذافة221842161019 16  0.00

100 ناجح 97979710097100688تبارك حيدر خشان عذاب221842161020 17  98.29

93 راسب 5766513651500جنان نجاح حسن حميد221842161021 18  0.00

86 راسب 0غ50غغ6775حنان محمد عويد حمدان221842161022 19  0.00

75 راسب 66680غ7668غحوراء شاكر بدوي عبد221842161024 20  0.00

98 راسب 0غ53غغ6476حوراء عادل جبار محمد221842161025 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء فاروق ليلو زجاري221842161026 22  0.00

99 راسب 64760غ8167غخلود جاسم منصور كصاب221842161028 23  0.00

92 ناجح 596263547655461دعاء محسن عريبي هاشم221842161029 24  65.86

85 راسب 650غغ695865رباب محمد رزاق عامر221842161031 25  0.00
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98 ناجح 616555505660445رحاب منشد الوس بطي221842161032 26  63.57

83 راسب 0غغغغ5065رغد رسول زغير عباس221842161033 27  0.00

90 راسب 660غ50غغ84ريام ابراهيم صبيح حسين221842161035 28  0.00

غ راسب 8799911000غغزهراء جبار نعيم شاتول221842161036 29  0.00

95 ناجح 637860657151483زهراء حيدر عبد الحسين شمخي221842161038 30  69.00

86 راسب 0غ63غ68غ63زهراء رحيم عبد الكاظم عبد الواحد221842161039 31  0.00

100 ناجح 9398989410097680زهراء رعد صعيوج رخيص221842161040 32  97.14

غ راسب 0غ9299907758زهراء عبد السلم مكي علي221842161041 33  0.00

76 راسب 580غغغ5050زهراء علي حسين خضير221842161042 34  0.00

100 ناجح 969396979999680زهراء عواد منصور حسون221842161043 35  97.14

96 ناجح 969696869292654زهراء قاسم رشيد غاني221842161044 36  93.43

غ راسب 0غغغغغ73زهراء كاظم فهد طوكان221842161045 37  0.00

غ راسب 0غغغغ5466زهراء مظفر حسن جبري221842161046 38  0.00

91 ناجح 856276838993579زهراء هادي صالح وادي221842161047 39  82.71

99 راسب 55720غغ8093ساره اسعد عبد زويد221842161049 40  0.00

91 راسب 560غغغ7578ساره نعيم شكاحي جولن221842161050 41  0.00

غ راسب 0غغغغغغطيبه كريم جواد كاظم221842161051 42  0.00

95 ناجح 837654516072491عبير موحان كسار ودان221842161052 43  70.14

82 راسب 0غغغ50غ70غدير جبار مجيد عباس221842161054 44  0.00

97 ناجح 796978605778518غفران طالب جبار محمد221842161055 45  74.00

100 راسب 0غ7990746278فاطمه اسعد عباس سماري221842161056 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه اسماعيل خليل حمود221842161057 47  0.00

92 راسب 710غغ749574فاطمه عفات محمد ظاهر221842161060 48  0.00

88 راسب 0صفرصفرصفر426880فاطمه علوي ذياب ياسين221842161061 49  0.00

100 ناجح 8169718880100589فاطمه عواد خفيف خليف221842161062 50  84.14
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82 راسب 0غ60غ76غ71فاطمه قاسم فرهود سعيد221842161063 51  0.00

غ راسب 8887876982850فاطمه مالح حسن علي221842161064 52  0.00

95 راسب 80700غ79غغفاطمه موازي جبار حسون221842161066 53  0.00

99 ناجح 908290777186595فاطمه ناصر حسين جاسم221842161068 54  85.00

88 راسب 50500غ705040كوثر فليح حسن شذر221842161069 55  0.00

91 ناجح 958191748362577مريم لؤي هادي شمخي221842161073 56  82.43

100 راسب 92950غغ9493مريم ناصر كريم سعدون221842161074 57  0.00

90 راسب 0غغغغ7584مريم نعيمه محسن مناحي221842161075 58  0.00

89 راسب 60760غ778579منار محمد عبد زويد221842161076 59  0.00

99 ناجح 9793939899100679نبأ حيدر عبد العالي حسين221842161077 60  97.00

92 ناجح 907795809478606نور خالد عبد سهر221842161078 61  86.57

98 راسب 81920غغ82غنور كاظم غازي منشد221842161080 62  0.00

100 ناجح 776170738468533نور محمد حطحوط حشيش221842161082 63  76.14

غ راسب 0غغغغغغهاجر طالب نعيم شمخي221842161084 64  0.00

95 ناجح 745579507758488هبه احسان حامد ماضي221842161085 65  69.71

84 راسب 5650623853500هدى مجيد كاظم عواد221842161087 66  0.00

86 راسب 50500غغغ64هدير خالد كتاب رداد221842161088 67  0.00

غ راسب 65550غغ8692ولء اسعد حسن جعاز221842161089 68  0.00

100 راسب 7790940غ9297يقين محمد راشد حسين221842161091 69  0.00
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