
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية المؤمنات للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

138رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 6350503250510نور فوزي عبد فظيح221752138052 1  0.00

غ راسب 0غغ69غغ77اسراء حسين حمود شيحان221852138002 2  0.00

93 راسب 0غغ50غ67غاسراء محسن شيحان حسون221852138004 3  0.00

87 ناجح 645455505050410اسراء نعيم حسين فجر221852138005 4  58.57

96 ناجح 828594776080574اسماء محمد شميشم خليف221852138006 5  82.00

82 راسب 50210غ646252الء محسن شريف منخي221852138007 6  0.00

81 راسب 50520غغ58غام البنين سمير عكار عباس221852138009 7  0.00

93 راسب 5838735859700ايات كريم نهير مهدي221852138010 8  0.00

95 ناجح 718382506651498بشرى شهيد ورد كركوش221852138012 9  71.14

88 راسب 0غغغغغغتمارة سمير نايف رهيف221852138013 10  0.00

81 ناجح 606850575050416حوراء محمد سفيح عليوي221852138016 11  59.43

غ راسب 565257690غغرباب محمد مهاوي حسين221852138019 12  0.00

86 راسب 6066712838220زهراء تمر عجرش سفيح221852138022 13  0.00

85 ناجح 585167555066432زهراء سلمان عوده طعمه221852138024 14  61.71

86 راسب 54630غ727655زهراء صبري تقي جبر221852138025 15  0.00

98 راسب 0غ29غ362670زهراء علي حامد جاهل221852138026 16  0.00

95 ناجح 888494876372583زهراء علي خلف هليل221852138027 17  83.29

85 راسب 58500غ765885زهراء محمد عبد القادر علي221852138029 18  0.00

غ راسب 0غغغغغ78زهراء نبيل جباري كنهور221852138031 19  0.00

95 ناجح 817789736774556زينب حسن خطار كعيد221852138032 20  79.43

89 راسب 5939865558510زينب رضا ناصر حسين221852138033 21  0.00

90 ناجح 817276947872563زينب علي شراد سكر221852138034 22  80.43

94 ناجح 655858578078490زينب كاظم جبر حسين221852138035 23  70.00

93 راسب 50400غ64%5419سارة عليوي عبد الحسين عبود221852138036 24  0.00

83 راسب 0غ6964876250ساره غريب عبد فهد221852138037 25  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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90 راسب 5632825161500ساره كيلو حسين راضي221852138038 26  0.00

88 ناجح 606366505063440سجى حيدر ارشيج ماجد221852138039 27  62.86

71 راسب 0غ5150غغ58سجى مهدي محسن حمود221852138040 28  0.00

89 راسب 6127505025500سهيلة محسن نزال حسن221852138041 29  0.00

88 راسب 650غ7270صفر39شكران داخل حسين مونس221852138043 30  0.00

84 ناجح 615085557680491شكران رزاق جيجو شير221852138044 31  70.14

95 ناجح 705881566165486شمس الضحى حيدر ارشيج ماجد221852138045 32  69.43

81 راسب 6058550غ6952شهد محسن خليفة سمير221852138046 33  0.00

95 راسب 6263623430290شيماء حسين فالح كسار221852138047 34  0.00

92 راسب 0غغغ696685ضحى ابراهيم كاطع كنهور221852138048 35  0.00

79 راسب 0غغغ55غ57عبير علي حسين كيطان221852138049 36  0.00

82 راسب 0غ55غ5064غعنوان حميد ياسر مسير221852138051 37  0.00

100 ناجح 836796687795586عهود فلح حافظ جابر221852138052 38  83.71

84 راسب 0%75505016غ57غفران وضاح فرهود كعيد221852138054 39  0.00

82 ناجح 646356635764449فاطمة جميل عبد ا محيسن221852138055 40  64.14

91 راسب 5355545052420فاطمة حسن جابر منصور221852138056 41  0.00

90 ناجح 587394505053468فاطمة حمود عجيل شلكة221852138057 42  66.86

92 ناجح 555076505051424فاطمة صباح حافظ جابر221852138058 43  60.57

97 ناجح 736987807395574فاطمة عويد خليف كعيد221852138059 44  82.00

95 ناجح 7788100889368609فاطمة قاسم محمد بري221852138061 45  87.00

93 ناجح 626779928670549قنوت سعيد مطلك منشد221852138062 46  78.43

98 ناجح 657086817784561ماجدة فليح حسن ثجيل221852138063 47  80.14

97 ناجح 738194927382592مروة خليل جريو دج221852138064 48  84.57

100 ناجح 717773775854510مريم حميد واجد عبد الرضا221852138065 49  72.86

95 راسب 7068873750500مريم عبد الحسن زايد عبد علي221852138066 50  0.00
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93 ناجح 666189587856501هدى نعيم بعرور جلوة221852138073 51  71.57
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