
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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 505050515054388اراس حيدر عناد مظلوم221852323002 1  55.43

85 راسب 290%15%53505018ارجوان مجيد عبد الحسين ناصر221852323003 2  0.00

83 راسب 5550535030320استبرق عماد كاظم درويش221852323004 3  0.00

86 ناجح 585078505850430استبرق محمود مشكور ثامر221852323005 4  61.43

83 راسب 5055745130640اسراء سعد حلبوت معود221852323006 5  0.00

88 راسب 5967855039530أسراء عذبي عاتي ضهد221852323007 6  0.00

91 راسب 5022735350500اسماء حافظ شلل طعيمه221852323008 7  0.00

81 راسب 0غغغغغغالء مزبان طعان ثامر221852323010 8  0.00

90 راسب 5561504137300الء وناس غريب علوي221852323011 9  0.00

73 راسب 0%17تسع%50263514ايات رحيم حسن راضي221852323012 10  0.00

95 ناجح 605864615772467ايات قاسم عبوده عليوي221852323013 11  66.71

83 راسب 400%5038563117ايات ماجد هلل فرحان221852323014 12  0.00

97 راسب 6664635029660ايات محمد وريوش مسير221852323015 13  0.00

97 راسب 6767885229610ايام راجي جواد حسن221852323016 14  0.00

80 راسب 5030505024500بشرى قاسم كريم عبد الساده221852323018 15  0.00

81 راسب 5160502320500تماره امين طلب علي221852323019 16  0.00

98 راسب 5254522250390حوراء منعثر عاشور عوده221852323020 17  0.00

79 راسب 0%11خمس50385036دعاء جوده جاسم ماضي221852323021 18  0.00

91 ناجح 605076505050427ديار عبد الرؤوف تركي كبح221852323022 19  61.00

99 ناجح 618186665563511ذكريات حسن شريف عويد221852323023 20  73.00

84 راسب 5973635027600رحاب سلمان كاطع خلف221852323024 21  0.00

86 راسب 5450545250300رند رياض قاسم خضير221852323025 22  0.00

71 راسب 0%16%5721503817رهام فليح عيسى حنين221852323026 23  0.00

79 راسب 290تسع51625050روان حسين حامد مجيد221852323027 24  0.00

82 ناجح 505971585867445ريام ليث مطر عباس221852323028 25  63.57

مدير المركز
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91 ناجح 515850525053405ريان علء حسين عبد ا221852323029 26  57.86

83 راسب 5450506242500زهراء حسين ناصر حسين221852323030 27  0.00

97 ناجح 546383565758468زهراء طالب حبيب عبيد221852323031 28  66.86

97 راسب 5451713333500زهراء عوده غركان دوخي221852323032 29  0.00

78 راسب 0تسعسبع%39213419زينب عبد الحسن عجمي سعدون221852323033 30  0.00

92 راسب 500أربع52515722سجى ثامر مطشر مناحي221852323034 31  0.00

100 راسب 5951693855540سجى عباس قاسم محسن221852323035 32  0.00

95 ناجح 577157535050433سرور طالب شهد راضي221852323037 33  61.86

81 راسب 5650664028590شروق محمد حسين نصر ا221852323038 34  0.00

91 راسب 590غغ74%6815صبا حسن دحام كاظم221852323039 35  0.00

85 راسب 0غغغغغغضحى عادل عبد الوهاب محمد221852323041 36  0.00

71 راسب 350%6181355517ضحى كاظم عجيل جويد221852323042 37  0.00

94 ناجح 645968505150436طيف عماد كاظم حسن221852323043 38  62.29

82 راسب 0غغغ50غغعذراء صاحب جخير سايف221852323044 39  0.00

89 راسب 6260803635380عهود علي كريم محمد221852323045 40  0.00

89 راسب 540%5068542918غفران ثامر ياسر خضر221852323046 41  0.00

99 ناجح 696667917775544فاطمه مراد نعمه رداد221852323047 42  77.71

87 راسب 200%11%50505016فاطمه منشد وحيد قصير221852323048 43  0.00

93 راسب 350%5765782411مفاز عبد السلم محمد جاسم221852323049 44  0.00

95 راسب 6138605026670منال عواد شدود بطي221852323050 45  0.00

92 راسب 5076593750620مناهل حسن مطر ذياب221852323051 46  0.00

86 راسب 600غ61605037نبأ علي حسين عامر221852323052 47  0.00

76 راسب 5129595022500ندى عبد المير خلف خشان221852323053 48  0.00

85 راسب 0غغغغ5550نريمان حسين داخل حامد221852323054 49  0.00

غ راسب 0غغغغغ53نور ناصر نجم عبود221852323055 50  0.00
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90 راسب 23310%52756117هاجر صلح مهدي لفته221852323056 51  0.00

85 راسب 520%15%61765817هدى حسين لفته عوده221852323058 52  0.00

74 راسب 6250515030510هدى فيصل كاطع معلى221852323059 53  0.00

88 راسب 6460632632500هدى مناف جبار صالح221852323060 54  0.00

85 راسب 5035533030500هوازن سلم محمد حسين عبد المير221852323061 55  0.00

78 ناجح 746050535950424بنين احمد صبيح زايد221852323063 56  60.57

96 ناجح 678375766776540تبارك عماد جميل عبد ا221852323064 57  77.14

80 ناجح 665852505056412تبارك محمد جبار نوماس221852323065 58  58.86

90 ناجح 757978505060482نورس شلش طعمه محسن221852323068 59  68.86

86 ناجح 766381685383510ورده اسود عوده سالم221852323069 60  72.86
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