
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 الهبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 545850676067443عبير عبد الرزاق جباره وطبان221612120062 1  63.29

85 راسب 50500غ58غ55نوره سعد دنيف عاجل221612120100 2  0.00

91 راسب 62680غ655050أزهار م كاظم خضير221742120001 3  0.00

88 راسب 6340506350690أنفال عباس محبس فرحان221742120003 4  0.00

75 ناجح 585056505050389أنوار م كاظم خضير221742120004 5  55.57

94 ناجح 796671648183538آيات عدنان كاظم جبار221742120005 6  76.86

غ راسب 0غغغغغغابتهال كامل عبد الصاحب شناوة221742120007 7  0.00

92 ناجح 749464968778585اثمار عبد الرضا باشي عواد221742120008 8  83.57

85 ناجح 787668777861523اسراء قاسم م موسى221742120011 9  74.71

80 راسب 5750500غغ53اسراء م محيسن مجلي221742120012 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسماء ساجت عويد جبار221742120013 11  0.00

75 راسب 0غغ50غ5265الء عبد السيد حسن عباس221742120014 12  0.00

80 راسب 520غغ645962تبارك فؤاد سعدون بجاي221742120017 13  0.00

79 راسب 5741415052640جنان قنديل عويد محيسن221742120018 14  0.00

89 راسب 0غ50غ58غ69جيهان رحمن جبار عبد الحسين221742120019 15  0.00

91 ناجح 715956505056433حنان قنديل عويد محيسن221742120020 16  61.86

89 راسب 0غ96غ859689حنان كريم عزيز مخيسير221742120021 17  0.00

93 ناجح 757374767569535حنين علي خضر عودة221742120022 18  76.43

غ راسب 0غغغغغغحنين فجر جبار نهيل221742120023 19  0.00

72 راسب 520غغغغ58حوراء رسول عطية كطافة221742120025 20  0.00

89 راسب 7858505040710حوراء عادل حميد وادي221742120026 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء عبد المير جبار عبد علي221742120027 22  0.00

93 راسب 50560غ64غ69دلل سريح داخل حسن221742120031 23  0.00

90 راسب 87840غغ7182ذرى عبد الواحد جابر مخور221742120032 24  0.00

76 راسب 50570غ686951رحمة سعيد جبار عطية221742120034 25  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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91 ناجح 595058506352423رسل عبد م جويعد221742120036 26  60.43

72 راسب 5556505041500زهراء ثامر طالب حذوان221742120037 27  0.00

94 ناجح 657660645950468زهراء جبار عبد الكريم عاشور221742120038 28  66.86

93 راسب 8481910غ6483زهراء حسين عطية كطافة221742120040 29  0.00

86 راسب 7473500غ6363زهراء صبار علي جويعد221742120041 30  0.00

94 راسب 94830غ7384غزهراء عبد المير حسين محل221742120042 31  0.00

96 راسب 557083780غغزهراء عبد ا جحيل غالي221742120043 32  0.00

76 راسب 0غغغغغ50زهراء علي هاشم م221742120044 33  0.00

96 ناجح 938579878893621زهراء مداح ضيول سعدون221742120045 34  88.71

96 راسب 0غ7678576876زينب جاسم حمادي نعمة221742120046 35  0.00

87 راسب 0غ7874653461زينة مرتضى عبد الواحد جابر221742120050 36  0.00

87 راسب 667470610غ67سارة فليح حسن بدر221742120051 37  0.00

93 راسب 89900غ909987سجى راجي مل ياسر221742120052 38  0.00

84 ناجح 645959505069435سحاب سالم شناتي وراد221742120053 39  62.14

86 راسب 535550500غ63سماح جليل حنين جبير221742120054 40  0.00

92 راسب 63620غغ6872سهى قاسم جبار حسين221742120055 41  0.00

74 راسب 0غ53غغ6151شفاعة رحيم خلف كايش221742120056 42  0.00

87 ناجح 655050505956417ضي قاسم حسين معيجل221742120058 43  59.57

75 ناجح 678750615157448طيبة حسين عويد عبيد221742120059 44  64.00

91 راسب 630غ70725058طيبة علي جليل هاشم221742120060 45  0.00

97 ناجح 789071855498573عاتكة حازم عبد المحسن سلطان221742120061 46  81.86

95 راسب 0غغغغغ69غفران عباس داخل حسن221742120063 47  0.00

78 راسب 87610غ636466غفران كاطع عبد نعيمة221742120064 48  0.00

80 راسب 0غغغغغ50فاطمة حسين نصيف حسين221742120067 49  0.00

96 راسب 60610غ717959فاطمة عبد الحسين شريف شندول221742120068 50  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 :3
ذي قار

اعدادية الهبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 0غ87غغ8776فاطمة م جواد مهدي221742120070 51  0.00

84 راسب 5950503541510فر منصور شيخ حسين221742120072 52  0.00

98 ناجح 91100981009693676مروة جبار عبد خنجر221742120074 53  96.57

88 راسب 0غغغ809468مريم جبار عبد الكريم عاشور221742120075 54  0.00

91 راسب 5250395638670مريم رزاق عبد المير حسن221742120076 55  0.00

84 ناجح 656482635560473مريم عادل عصواد ناجي221742120077 56  67.57

66 راسب 0غ5357غغغمريم علي خفيف دفار221742120078 57  0.00

87 راسب 0غ50غ50غ66مريم ناهي طاهر عوض221742120080 58  0.00

66 راسب 5030503423600ميساء علي عبد ا زوير221742120082 59  0.00

65 راسب 0غغغغغ57ندى علي عبد الحسين احمد221742120085 60  0.00

70 راسب 5360545040640نريمان هادي دهدار ماهو221742120086 61  0.00

91 راسب 84640غغ8695نور حيدر عواد كاظم221742120087 62  0.00

71 راسب 0غغ53غ5152نور سعد محيسن نايف221742120088 63  0.00

82 ناجح 607461675069463نور عادل أدنيف دهش221742120090 64  66.14

76 راسب 6750613750580نور كامل عبد الصاحب شناوة221742120092 65  0.00

85 ناجح 635652565050412هاجر حيدر راضي عمير221742120094 66  58.86

87 ناجح 798360515867485هاجر قيس بدر جاسم221742120095 67  69.29

80 راسب 0غ7964غ7275هدى أحمد خلف عبد221742120096 68  0.00

82 راسب 66760غ807773هيلين حسن غافل مطر221742120097 69  0.00

84 ناجح 717283867060526وجدان خلف موسى فشاخ221742120098 70  75.14
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