
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 بردى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

163رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغ52اسراء حسن نهاب صالح221842163003 1  0.00

90 ناجح 707273505963477اسيل اسماعيل مطشر علي221842163004 2  68.14

95 راسب 52740غ728473ايات عبد الحسين كاظم عبد الرضا221842163005 3  0.00

99 ناجح 969180748087607بتول باسم نسيم ظاهر221842163006 4  86.71

75 راسب 6856503142530بنين محمد داخل حسن221842163007 5  0.00

89 راسب 7475802950500بيداء مطشر شاكر ميزر221842163008 6  0.00

85 ناجح 757380616657497تقى عبد الخالق سلمان عبد ا221842163009 7  71.00

80 ناجح 715559525252421تهاني علي فليح فدعوس221842163010 8  60.14

89 راسب 7077783150670حنان خالد حسين حسن221842163011 9  0.00

93 راسب 7937792950500حنين نجاح ذياب موسى221842163013 10  0.00

100 ناجح 9598998299100673رحاب علوان جياد ظاهر221842163017 11  96.14

78 راسب 6870743757540رشا كامل ريسان عجيل221842163018 12  0.00

91 ناجح 536157507250434رقية عبد علي خنجر عليوي221842163019 13  62.00

95 ناجح 756870505952469رملة عدنان حسين عبد ربة221842163020 14  67.00

89 راسب 0غ696071غ83رواء عواد عبد الحسن عليخ221842163021 15  0.00

88 راسب 560غ84816768زهراء جاسم شديد مومن221842163023 16  0.00

72 راسب 0غغغغ6850زهراء جبار نعاس خليف221842163024 17  0.00

99 ناجح 928590727985602زهراء عدنان ناصر رداد221842163025 18  86.00

56 راسب 0غ63غغ6171زهراء علي كوين شويج221842163026 19  0.00

92 راسب 50690غ767264زهراء عواد فليح ناهي221842163027 20  0.00

86 راسب 6780583574500زهراء قاسم حسن خوين221842163028 21  0.00

90 راسب 500غغ715959زينب راجي مكطوف ثجيل221842163030 22  0.00

95 ناجح 856872545058482زينب علي عبود خشان221842163031 23  68.86

80 راسب 0غ7158535055زينب كريم فايز شمخي221842163032 24  0.00

92 ناجح 898685899592628زينب ماجد كاظم مجيسر221842163033 25  89.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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ذي قار
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التسلسل
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 798482737571551سجى حسن علي نزال221842163035 26  78.71

84 راسب 0غغغ695050سراب بجاي مانع هبر221842163036 27  0.00

91 راسب 0غ88غ897986سراج جعفر نوري حسن221842163037 28  0.00

98 ناجح 9294888288100642سرادق حيدر عايز عبد ا221842163038 29  91.71

غ راسب 0غغغغغغسكينة حسن بدر علي221842163039 30  0.00

94 ناجح 889083988389625شيماء عواد ثجيل شنين221842163040 31  89.29

67 ناجح 626950655451418صابرين نجاح ذياب موسى221842163041 32  59.71

88 ناجح 909180817870578صبا قاسم محمد فنيخ221842163042 33  82.57

75 راسب 0غ68غغ6953ضي عباس خضير نبيت221842163043 34  0.00

87 راسب 660غغ736554عبير حسن سرحان تمر221842163044 35  0.00

84 راسب 6768505153300عبير راجي طالب عبيد221842163045 36  0.00

87 ناجح 897867715676524عبير سعد حميد ردام221842163046 37  74.86

75 راسب 0غغغ646256غفران ستار جبار حبيب221842163048 38  0.00

81 راسب 50500غ739282فاطمة جسب كاظم رسن221842163049 39  0.00

96 ناجح 907779747467557فاطمة جعفر نوري حسن221842163050 40  79.57

98 ناجح 748883907175579فاطمة ريسان عبد الحسين محمد221842163051 41  82.71

91 ناجح 768584606362521فاطمة محسن كاظم بديوي221842163053 42  74.43

85 راسب 7473745039740مروة صادق عبد شاهر221842163054 43  0.00

81 راسب 0غغغغغ68مريم جميل حمود كاظم221842163055 44  0.00

88 ناجح 808281525050483مريم كريم كامل شايع221842163056 45  69.00

92 ناجح 909079767974580مكاسب عودة تبن برغش221842163057 46  82.86

77 راسب 54570غ6967غنبأ عادل حسين معيدي221842163058 47  0.00

90 راسب 62710غ908185نسرين عدنان نعيم ثجيل221842163059 48  0.00

87 ناجح 838079715950509نور الهدى حكيم سالم خيون221842163060 49  72.71

97 راسب 70680غغ7981نور الهدى ستار عذافة محمد221842163061 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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رقم الصفحة :3
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المعدل

الحيائي

98 راسب 74950غ949695نور حسان غالي عوض221842163062 51  0.00

57 راسب 0غغغغ5066هبة حيدر حميد صكر221842163065 52  0.00

94 ناجح 585568626171469يقين جبار نور مهدي221842163066 53  67.00

المشاركون

53 
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 0.00 100.00 76.92 71.43 83.33 0.00
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