
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

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

67 راسب 5250505023500الء عباس رشيد هاشم221752153009 1  0.00

79 راسب 5551702730500رشا حسين فرحان عبد الحسين221752153033 2  0.00

89 ناجح 706376505062460آية عامر جبار كاطع221852153001 3  65.71

81 راسب 0غغ50غ6265ابرار محمد شهيد نور221852153002 4  0.00

96 ناجح 728475525269500اثمار جبار علي كاظم221852153003 5  71.43

88 ناجح 587458505054432اراء حافظ شمخي ياسر221852153004 6  61.71

85 ناجح 635073555061437اسراء علي تايه علي221852153006 7  62.43

75 راسب 0غ50غ5650غاسيل كاظم سمير ساجت221852153009 8  0.00

غ راسب 0غغغ5860غاصاله عباس جايد ابريسم221852153011 9  0.00

99 ناجح 798385747282574ام البنين محسن منسي بصيص221852153012 10  82.00

70 راسب 30380%50595016امنه سالم كريم سليمان221852153013 11  0.00

96 ناجح 789277575568523انفال كاظم مزيد عديم221852153014 12  74.71

74 راسب 580غ61626951ايات حسن داخل عفيت221852153016 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغايات حميد صباح رويعي221852153017 14  0.00

83 راسب 6370572926630اية علي سلمان جبار221852153018 15  0.00

77 ناجح 667768505065453ايمان عبادي علي جاسم221852153019 16  64.71

93 ناجح 656966506783493ايناس سعدون محسن راهي221852153021 17  70.43

85 راسب 5227595050560بتول احمد جاسم محمد221852153022 18  0.00

67 راسب 560غغغ7265بتول عبد الباري عبد علي221852153023 19  0.00

50 راسب 5758562528370بنين جبار زغير منخي221852153024 20  0.00

91 راسب 0غغغ54غ65بنين طالب راضي بنوان221852153026 21  0.00

89 راسب 6986713753740بنين عبد الكريم نفاوه صيوان221852153027 22  0.00

76 راسب 500غغ717060تبارك حسين ياسر كاظم221852153028 23  0.00

89 راسب 6625532327500تقليد موسى ظاهر حسين221852153029 24  0.00

غ راسب 0غغ52غ6479تقى كاظم طعيمه عطار221852153030 25  0.00
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81 راسب 500صفرغ615755حنين حسين علوان منصور221852153034 26  0.00

89 ناجح 667256505757447حنين غني كاظم سعيد221852153035 27  63.86

91 راسب 50590غ82غ71حوراء احمد داخل راضي221852153036 28  0.00

77 راسب 6358503226510حوراء عبد الرضا شلل رحيمه221852153037 29  0.00

80 راسب 0غ5670403327حوراء فاضل صبري هادي221852153038 30  0.00

67 راسب 0غغغغ5373خديجه يعقوب شندل عيدان221852153039 31  0.00

69 ناجح 635072505051405خلود حميد فياض منصور221852153040 32  57.86

90 راسب 0غغغ715050خلود رسول خضر جبار221852153041 33  0.00

85 راسب 6168652327340دنيا غالب عطشان طلب221852153042 34  0.00

94 راسب 540غ68736939رؤيا عبد موسى عجيل221852153043 35  0.00

79 راسب 0غغغغغ50رسل حامد مزهر ميس221852153044 36  0.00

78 راسب 0غغغ575352رقيه قاسم ساجت منصور221852153046 37  0.00

73 ناجح 645059545067417ريام رحمن عوي عليوي221852153048 38  59.57

82 راسب 6069505042500زهراء حميد نعمه حسون221852153051 39  0.00

97 ناجح 757182717898572زهراء سعد عباس كاظم221852153052 40  81.71

83 راسب 6764765036560زهراء طالب حسن عليوي221852153053 41  0.00

96 راسب 7064773850500زهراء عباس هاشم محمد221852153054 42  0.00

98 ناجح 859187505874543زهراء عدنان شعيث خلف221852153055 43  77.57

88 ناجح 676576505061457زهراء كريم عاشور حسب221852153056 44  65.29

94 ناجح 686683505085496زهراء ليث ثامر عناد221852153057 45  70.86

57 راسب 5751512450500زينب خلف ثجيل ناصر221852153059 46  0.00

76 ناجح 647171505067449زينب عذاب حسون عباس221852153060 47  64.14

79 راسب 500غغغ62غزينب ناصر عجيل عوده221852153062 48  0.00

88 ناجح 666775546488502زينب يونس جبار صالح221852153063 49  71.71

82 ناجح 686356505061430ساره جاسب ناصر خضير221852153065 50  61.43
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76 راسب 6558503150500ساره صادق جنديل فليح221852153066 51  0.00

81 ناجح 778373505869491ساره محمد حسن عبد221852153067 52  70.14

90 ناجح 687980508175523ساره هوسان شامي حمزه221852153068 53  74.71

82 راسب 620غغ658757ساره وليد جميل علوي221852153069 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجى عماد عدنان لفته221852153070 55  0.00

82 راسب 0غغغ656659شفاء حميد جاسم محمد221852153071 56  0.00

75 راسب 5736505050500شهد حسين طالب مغامس221852153072 57  0.00

76 ناجح 656365535063435صابرين ياسين عبد ا حسين221852153073 58  62.14

77 راسب 6462553441500عذراء ستار عبد ياسر221852153074 59  0.00

84 راسب 730غ72غ7787عذراء صادق حسين علي221852153075 60  0.00

93 راسب 7172683550630عذراء علء عبد ا صيوان221852153076 61  0.00

83 راسب 6250582423370عذراء موسى رحيم ورد221852153077 62  0.00

84 راسب 520غغ546454فاطمه جهاد ثقيل حيال221852153079 63  0.00

82 راسب 500غغغ6050فاطمه حسين داخل راضي221852153080 64  0.00

غ راسب 0غغغغغ50فاطمه شهيد نعيم مشكور221852153081 65  0.00

95 ناجح 768965797567546فاطمه عادل حسين محمد221852153082 66  78.00

79 راسب 700غغغ7589فاطمه عبد القادر صيهود نصيف221852153083 67  0.00

70 راسب 500غغ605150فاطمه عبد ا سلمان ثاقب221852153084 68  0.00

96 راسب 500غ79758651فاطمه محمد عكله فرحان221852153086 69  0.00

86 راسب 7060703641320فاطمه محمد مجيد جبار221852153087 70  0.00

84 راسب 0غغغ595855فتاة مالك ريسان عبد الرضا221852153088 71  0.00

77 ناجح 596962505055422كوثر ازهر ناجي نزال221852153089 72  60.29

73 راسب 530غغ646459مروه صاحب لعيوس هليل221852153091 73  0.00

86 راسب 560غ63695050مريم عمران عبد محمد221852153092 74  0.00

95 راسب 6550623631540مريم قاسم علي رسن221852153093 75  0.00
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91 ناجح 736563905053485منار عبد شهاب حمد221852153094 76  69.29

73 راسب 6769575040520نبأ احمد حنتوش بردي221852153096 77  0.00

91 راسب 50640صفر697084نبأ كمال ابراهيم خليل221852153097 78  0.00

69 راسب 6376525030540نوال سالم كريم سليمان221852153098 79  0.00

85 راسب 5750545034540نور الهدى طارق عبد الرضا جاسم221852153099 80  0.00

81 راسب 6174573841390نور الهدى نعيم سلمان موسى221852153100 81  0.00

91 ناجح 668456525068467نور حيدر مسلم علي221852153101 82  66.71

93 راسب 6650525230500هبه كاظم جاسم محمد221852153105 83  0.00

غ راسب 600غغ597851هدى وداد شنون عبد علي221852153108 84  0.00

83 ناجح 688464505050449ورود عطوان عبد الواحد مبروك221852153109 85  64.14

المشاركون

85 
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