
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 الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 راسب 5050572859500زهراء عزيز مزهر صالح221512101042 1  0.00

89 ناجح 535450605454414زينب م حسين رضا221612101051 2  59.14

92 ناجح 595056505050407مريم حمادي علي عوده221612101079 3  58.14

75 راسب 5051505050260أسماء رزاق عايد عبد الرضا221742101001 4  0.00

92 ناجح 888875776475559آلم حاكم موسى ظاهر221742101002 5  79.86

74 راسب 660غ57506359أميره كوتي عطشان عفلوك221742101003 6  0.00

81 راسب 5053595050330أنوار قاسم راضي صيوان221742101004 7  0.00

71 ناجح 557363755055442آيات خالد عواد عيسى221742101005 8  63.14

82 راسب 580غ59728451آيات عارف تركي عبد الرضا221742101006 9  0.00

73 ناجح 575071685962440آية رياض كاظم جاسم221742101007 10  62.86

91 راسب 5050616137500استبرق علي راضي شريف221742101008 11  0.00

86 ناجح 506751786165458اكابر عادل خماط احثال221742101010 12  65.43

75 راسب 5027553725330اكرام علي حسين عودة221742101011 13  0.00

80 ناجح 545758686150428ايمان لفته دحام معله221742101014 14  61.14

77 راسب 0غغ5070غغحنان عزيز زبيل طعيمه221742101018 15  0.00

87 ناجح 93969810010097671حوراء جواد كاظم راشد221742101019 16  95.86

92 ناجح 819498997798639حوراء رحمن ناجي طالب221742101020 17  91.29

83 راسب 500غغ558479حوراء ميثم حمد جبر221742101021 18  0.00

82 ناجح 649088848888584دعاء قاسم كريم صالح221742101022 19  83.43

غ راسب 500غغ50غ50رسل جميل فليح حسن221742101023 20  0.00

82 ناجح 636553715570459رسل ناظم احمد زغير221742101024 21  65.57

87 ناجح 889695939794650رنا سعد شطنان جويد221742101025 22  92.86

82 ناجح 636784625079487روى فاضل نعيم مجبل221742101026 23  69.57

88 ناجح 645082735059466رويدة كريم حسن ثامر221742101027 24  66.57

83 راسب 5050502134500زهراء زامل حريز ثجيل221742101030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

اعدادية الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 0غغ505057غزهراء سلم والي عبد الحسن221742101031 26  0.00

72 راسب 0غغغ53غغزهراء صبيح تعبان طليع221742101032 27  0.00

86 راسب 500غغغغ50زهراء طعمه شكاحي حسن221742101033 28  0.00

81 راسب 5753572150390زهراء عبد الحسين عبد ا عكار221742101034 29  0.00

79 ناجح 729787705270527زهراء محمود جحيل سالم221742101040 30  75.29

83 ناجح 575084545875461زهراء ملوح حافظ سلطان221742101041 31  65.86

81 ناجح 607181795053475زهراء ياس خضير ياسر221742101043 32  67.86

95 ناجح 8710099989592666زينب جثير عبد النبي مريهج221742101044 33  95.14

82 راسب 0غغغ6754غزينب جليل علي ياسر221742101045 34  0.00

غ راسب 0غغغغغ38زينب حسن عبد العالي جويد221742101046 35  0.00

81 ناجح 808095978596614زينب عادل علي مجيد221742101047 36  87.71

80 راسب 5827647150540زينب عباس متعب عواد221742101048 37  0.00

80 راسب 5050542158500زينب عدنان عطيه يوسف221742101049 38  0.00

81 راسب 620غ516550غزينب عمار سعدون عكوش221742101050 39  0.00

80 ناجح 506556505055406صابرين م عباس فضيل221742101056 40  58.00

89 ناجح 625073557158458طيبه رزاق حاجم سلطان221742101057 41  65.43

82 ناجح 527169625350439فاطمه ثامر علوان مريشد221742101060 42  62.71

80 راسب 770غ84غ6171فاطمه ثجيل صكر حافظ221742101061 43  0.00

80 ناجح 646792918579558فاطمه جواد كاظم عبد ا221742101062 44  79.71

89 ناجح 588953607061480فاطمه حسن عبيد عليوي221742101063 45  68.57

86 ناجح 505250506358409فاطمه عبد الرزاق حسين علي221742101064 46  58.43

80 راسب 0غ5564876750كوثر راجي غني ريسان221742101067 47  0.00

90 ناجح 775878505962474مروه م حمود شيال221742101068 48  67.71

82 راسب 710غ55507257مريم اسماعيل حميد عزيز221742101070 49  0.00

78 راسب 750غ60766858مريم عبد الحسين جواد حسن221742101071 50  0.00
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73 راسب 5062343032350مريم ناظم علي خويط221742101072 51  0.00

80 راسب 61500%50536917مياده حميد ياسر عبد ا221742101073 52  0.00

83 ناجح 505868565352420نبأ عبد ا كاظم خلف221742101074 53  60.00

96 ناجح 919898949797671ندى عامر عباس مسير221742101075 54  95.86

79 راسب 6458613350500نور حسين علي كريم221742101076 55  0.00

89 ناجح 645871505056438نور م عباس مسير221742101077 56  62.57

81 ناجح 506751915752449هاجر م عبد الكاظم حنون221742101079 57  64.14

73 راسب 5050635050310هدير فراس كاظم هدرس221742101080 58  0.00

87 راسب 5758773739500وسن قيس عبد العالي مسعد221742101082 59  0.00

84 راسب 6050523650390ولء علي كاظم خلف221742101083 60  0.00

67 راسب 5052533450310ياسمين علي عودة غازي221742101084 61  0.00

76 راسب 0غغغ545050يقين هيثم جواد عباس221742101085 62  0.00

المشاركون

62 
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