
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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغافياء رياض سالم ثامر221842165006 1  0.00

99 راسب 8810076880غ94ام البنين رياض شناوه حاشوش221842165007 2  0.00

94 ناجح 668464726568513ايات عدنان حسن منشد221842165012 3  73.29

90 راسب 4175637253700ايات محسن بطي حسين221842165013 4  0.00

96 راسب 0غ81غ917790تبارك جبار لزم موسى221842165016 5  0.00

96 ناجح 736987825878543تقى حسن امجد كريم221842165019 6  77.57

95 راسب 700غ63غغ92جمانه حسين كاظم كشمر221842165020 7  0.00

88 ناجح 705888807067521حنان علي جاسم جبر221842165021 8  74.43

88 راسب 500غغغغ59حوراء وحيد عبد الحسين عبيد221842165023 9  0.00

98 ناجح 755088506850479رسل بشير حميد عثمان221842165025 10  68.43

96 ناجح 705062595850445رونق عادل علي حسن221842165027 11  63.57

99 ناجح 748587888390606ريام ناصر حسين يعكوب221842165028 12  86.57

99 ناجح 927791808391613زهراء حسن كنيدح عويد221842165031 13  87.57

86 راسب 700غغصفر7285زهراء خلف مجيد حسن221842165032 14  0.00

97 راسب 6850602950630زهراء شناوه خلف حسين221842165034 15  0.00

97 راسب 950غغغ8482زهراء طالب نعمة جاسم221842165035 16  0.00

93 راسب 690غ796870غزهراء علء عبد ا صباح221842165038 17  0.00

98 راسب 950غ8894غ91زهراء علي عبد الحسين عبد ا221842165039 18  0.00

99 راسب 81790غ96غ81زهراء علي كاظم علي221842165041 19  0.00

96 ناجح 938275655052513زهراء محمد عبد الصاحب سلمان221842165043 20  73.29

93 راسب 7135896965720زينب ستار غني عذاب221842165046 21  0.00

87 راسب 5828505050500زينب شرامه شنيور عبد221842165047 22  0.00

93 راسب 820غ789163غزينب عدنان موسى عواد221842165049 23  0.00

96 ناجح 746381636460501زينب عمار سعدون عكوش221842165050 24  71.57

95 ناجح 817988828477586زينب مهدي نجم عبد221842165052 25  83.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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95 راسب 890غ95غ8997سراج جبار سلمان عبد221842165054 26  0.00

100 ناجح 747880848993598سعاد هاشم راشد زجي221842165055 27  85.43

غ راسب 0غغغغغ72سكينه حسن نعيم عثمان221842165056 28  0.00

92 راسب 6623505051500صابرين حسين جبير عجيل221842165058 29  0.00

97 ناجح 715172507460475صابرين عبد ا حاضر علي221842165059 30  67.86

93 راسب 820غ69غ6575عذراء جبار فيصل علك221842165062 31  0.00

98 راسب 730غ8975غ79عذراء ياسر شبيب علك221842165065 32  0.00

90 ناجح 919182856494597غته حميد حسين منشد221842165066 33  85.29

98 راسب 9997900غ9086فاطمه ثجيل كاظم خلف221842165069 34  0.00

91 راسب 700غ8962غ86فاطمه حسين عباس صويف221842165071 35  0.00

97 ناجح 928785837191606فاطمه حكيم كريم هايم221842165072 36  86.57

96 راسب 640غغ6563غفاطمه حميد اسمير كاطع221842165073 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغكوثر واثق مشاري مسير221842165078 38  0.00

97 راسب 7141745050550ماريه علي عبد كزار221842165079 39  0.00

94 راسب 500غغغغ67مريم عواد مزهر فازع221842165080 40  0.00

96 ناجح 776285785073521مريم مجيد عليوي عوده221842165082 41  74.43

97 راسب 0غ7458898161منتهى حميد هبيل حسن221842165083 42  0.00

93 راسب 61890غغ8290نبأ كريم رهيف معدي221842165084 43  0.00

78 راسب 7426697874750نوال صباح خلف بطي221842165087 44  0.00

99 ناجح 827090857896600نور جميل فرحان فازع221842165089 45  85.71

95 راسب 0غ6355غغ73نور خالد حسن منشد221842165090 46  0.00

97 راسب 990غ94969395هبه حسن شريف حسين221842165094 47  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 16 % 34.04

 100.00
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الناجحون
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