
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 الزهراء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

69 راسب 5055503350550دلل عبد الحسن حسب مزيعل221742164024 1  0.00

80 راسب 0غ68غغ5563أسماء حميد ناصر حسين221842164001 2  0.00

99 ناجح 858685748769585اديان عدنان عبار عبيد221842164002 3  83.57

91 راسب 94760غ88غ81اديان فليح خريبط عسكر221842164003 4  0.00

79 راسب 0غ50غغ5052الء سلمان محبوب ناصر221842164004 5  0.00

94 راسب 10095950غ7590امال نعيم خلف هليل221842164005 6  0.00

99 ناجح 747685688984575ايات فاخر خضير طبيج221842164007 7  82.14

88 راسب 6059530غ6256ايمان حسين هادي جار ا221842164008 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغايمان مطشر مجيد هادي221842164009 9  0.00

70 راسب 0غغغغ5050بتول حسن معله حسون221842164010 10  0.00

91 راسب 580غ71706750بتول مكطوف جاسم سلطان221842164011 11  0.00

99 ناجح 799394737256566بنين اياد كاظم مونس221842164012 12  80.86

87 راسب 74590غ83غغبيداء جليل هاشم كاظم221842164014 13  0.00

93 راسب 689090940غ60تبارك جليل ناشي حريب221842164015 14  0.00

91 راسب 0غ50غ50غغحوراء حسين حشف لزم221842164016 15  0.00

95 ناجح 757082697450515حوراء عبد المير حمدان سلمان221842164017 16  73.57

75 راسب 0غ50غ%17غ50حوراء هاشم ياسر فتين221842164018 17  0.00

72 راسب 0غغغ51غ51خديجه نعيم صليبي جبار221842164019 18  0.00

81 راسب 0غ59غغغ60دعاء كريم عبد علي شكايه221842164021 19  0.00

86 راسب 0غ73غغ5266رانيا قاسم محمد مهدي221842164022 20  0.00

غ راسب 0غغغغغ50رحاب عبد الحسن خيون جدوع221842164023 21  0.00

95 ناجح 895392879199606رقيه فاضل زرزور مسعد221842164026 22  86.57

84 ناجح 625958516750431ريام نعيم شلل صالح221842164027 23  61.57

90 راسب 7890710غ8276زهراء أحمد مجيد علوي221842164028 24  0.00

87 راسب 0غ88غغ7982زهراء جابر كطران يسر221842164029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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84 ناجح 818184508760527زهراء جاسم محمد مهنه221842164030 26  75.29

95 راسب 0غغغ58غ52زهراء دنبوس محمد عجيل221842164031 27  0.00

97 ناجح 758689918866592زهراء صباح رضو جنام221842164032 28  84.57

73 راسب 0غغغغغ50زهراء طالب عبد العالي خليف221842164033 29  0.00

83 راسب 0غغ50غ5358زهراء علي شناوه جاسم221842164034 30  0.00

93 راسب 0غ6477غ6976زهراء علي عبد الرزاق فجر221842164035 31  0.00

62 راسب 0غ52غغغ60زهراء محسن كاظم محيبس221842164036 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهور جليل مزبان ورد221842164037 33  0.00

92 ناجح 696285647758507زينب كركان سدخان ثامر221842164038 34  72.43

95 ناجح 778684778983591زينب لزم شعير سماري221842164039 35  84.43

89 ناجح 755060577058459ساره كريم حسين عداد221842164041 36  65.57

91 راسب 0غ64غ645052ساره ناظم كطران يسر221842164042 37  0.00

91 راسب 6973780غغ88سحر سعيد حران ساجت221842164043 38  0.00

72 راسب 5065500غ5350سعاد مجيد نعمه ناصر221842164044 39  0.00

94 راسب 85680غغ6485سعاد محسن شاكر راشد221842164045 40  0.00

89 راسب 565058500غ60سماح علي حسن عياده221842164046 41  0.00

96 راسب 65510غ75غ71عذراء حسين كاظم يزل221842164047 42  0.00

85 راسب 7071730غ6650غفران حيدر فرهود يدوع221842164049 43  0.00

90 راسب 0غغغ565050غفران علي عبد ربه صالح221842164050 44  0.00

84 ناجح 736675697959505فاطمه سليم خيون جدوع221842164052 45  72.14

93 راسب 0غ73غ796993فاطمه محمد جليل دلي221842164053 46  0.00

94 راسب 0غ6725745178كريمه محسن طاهر عبد الواحد221842164054 47  0.00

93 راسب 68640غ57غ69كوثر خالد غانم عبد الحسين221842164055 48  0.00

100 ناجح 806886789085587ليلى عباس زرزور مسعد221842164056 49  83.86

100 ناجح 848995859297642مريم نمر طالب جعفر221842164057 50  91.71
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100 ناجح 848875667567555معالي عبد ا غالي سلمان221842164058 51  79.29

99 راسب 0غ9390869391منى عدنان عيسى صافي221842164059 52  0.00

100 راسب 0غ8496969292مواعظ ناصر حسين عداد221842164060 53  0.00

99 راسب 0غ5780غ7186ميعاد كاظم محمد طخاخ221842164061 54  0.00

90 ناجح 798784608771558ناديه عبد ا غالي سلمان221842164062 55  79.71

80 راسب 0غ6769505875نوال جبار عويد جار ا221842164065 56  0.00

98 ناجح 679187787779577نور ثجيل لزم شعير221842164067 57  82.43

100 راسب 100930غ867991نور جواد عامر جلود221842164068 58  0.00

90 راسب 0غ62غ52غغنور سالم حسين علي221842164069 59  0.00

95 راسب 5092209062570هاجر نعيم هاشم مسير221842164071 60  0.00

93 راسب 5051525065390هجران حسون عبيد بديوي221842164072 61  0.00

80 راسب 0غ6350365151هدى ثمين حسين عداد221842164073 62  0.00
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