
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

ثانوية الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 0صفر62صفر7876غابتهال احمد حنان حذيه221742143001 1  0.00

96 ناجح 959689959882651اديان جميل مزهر جراد221742143002 2  93.00

80 راسب 0صفرصفر30ست5150ازل قاسم خضير حسين221742143003 3  0.00

94 ناجح 889688959098649اسامر رحيم علوان ياسر221742143005 4  92.71

90 راسب 0غغصفر635050اسراء علي كامل شريف221742143008 5  0.00

96 ناجح 688565505953476اسراء كريم خلف سلمان221742143009 6  68.00

70 راسب 6888506040720اسيل عبد الصمد عبد الزهرة شهد221742143010 7  0.00

غ راسب 0غ60غ50غغاطياف جاسب خضير عبيد221742143011 8  0.00

90 راسب 0غ8797819587انعام عزيز ناصر كاظم221742143012 9  0.00

80 راسب 5052343434500ايات فاضل حيال ثجيل221742143014 10  0.00

87 راسب 5050282233500ايات نجاح عزيز فيروز221742143015 11  0.00

91 راسب 5050425929620تقى هاشم لفته دخيل221742143018 12  0.00

94 راسب 570غ806877غحنان ماجد علي عبد221742143020 13  0.00

90 ناجح 635950545456426حوراء رعد خزعل ضهد221742143021 14  60.86

92 راسب 0صفرغ5670غ84حوراء عزيز كامل فزاع221742143022 15  0.00

95 راسب 0غ8383غ7291دعاء شريف منخي عليوي221742143023 16  0.00

97 ناجح 795086507079511دعاء صائب دحام دنيف221742143024 17  73.00

92 راسب 5950540غ5470دعاء علي حسين راضي221742143025 18  0.00

91 ناجح 625896707780534دينا كريم صخي سعد221742143028 19  76.29

99 راسب 86677959700واحدرحيل علي حسين عليوي221742143031 20  0.00

93 راسب 250%13%50502513رسل عباس حواس سلمان221742143033 21  0.00

71 راسب 0غغغغغغرقيه صادق احمد كاظم221742143034 22  0.00

83 راسب 0غ5050غ50غرقيه عبد الحسن ملغي كاطع221742143035 23  0.00

86 راسب 63870غ849272زهراء جمال ناصر حسين221742143037 24  0.00

90 راسب 0غ9497غ98غزهراء رحيم عبد ماشي221742143038 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 راسب 0غ7858غ5573زهراء صادق مطشر علي221742143039 26  0.00

95 ناجح 941009810099100686زهراء صباح عبد الرضا عناد221742143040 27  98.00

93 راسب 0غ59غغ7494زهراء عبيد ضيول عزيز221742143042 28  0.00

82 راسب 0غغغغغغزينب جاسم م باقر221742143046 29  0.00

91 ناجح 727972767187548زينب علي جاسم كطيف221742143047 30  78.29

96 ناجح 899998959795669زينب فاضل سعيد سالم221742143048 31  95.57

65 راسب 0غغغغغ50ساجدين كريم هيكل مشتت221742143050 32  0.00

88 راسب 38500صفر565020عفراء جميل عزيز جعين221742143055 33  0.00

94 ناجح 809273917593598غدير حسام جاسم حرب221742143056 34  85.43

91 راسب 50520غغ57غغدير حسين جمعه جبار221742143057 35  0.00

100 ناجح 749385675875552غفران تركي عطيه حمود221742143058 36  78.86

90 راسب 0غغغغغ80فاطمة الزهراء سفيان نعيم عطيه221742143059 37  0.00

91 راسب 0غ8881غصفرصفرفاطمه عدنان شخير موسى221742143061 38  0.00

76 راسب 0غغ50غ5050فاطمه علي حسين راضي221742143062 39  0.00

84 راسب 55560غغغ68فاطمه محمود فتاح جبر221742143064 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه ميران خلف حمود221742143065 41  0.00

85 راسب 7753790غغ50مروه رحيم مطرود ضنيج221742143068 42  0.00

92 راسب 0غغ58غ59غمروه قاسم محسن بدر221742143069 43  0.00

80 راسب 500غغغغغمريم عبد الرسول هادي يوسف221742143070 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنار حيدر محسن بندر221742143072 45  0.00

92 راسب 9782790غ7894منال رحيم دويحس حسين221742143073 46  0.00

59 راسب 210%13غ354223مها عبد العباس جلب جابر221742143074 47  0.00

غ راسب 0غغغغغغموج حميد عبد ربه موسى221742143075 48  0.00

93 راسب 76790غغ71غنجلء فاخر شاطي شخير221742143076 49  0.00

77 راسب 20500%59592917نرجس سعد فتاح جبر221742143077 50  0.00
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93 راسب 6250743641550نور الهدى رياض عطيه حسين221742143078 51  0.00

94 ناجح 727567896564526نور الهدى كاظم هادي جلب221742143079 52  75.14

81 راسب 0غغ95غ6881نور الهدى موفق م حسن221742143080 53  0.00

76 راسب 500غغغ7372نور خليل ابراهيم م221742143081 54  0.00

93 راسب 0غغ95989587نور رضا شنيور باقر221742143082 55  0.00

95 راسب 0غ74صفر596750نور شعلن سالم حميد221742143083 56  0.00

62 راسب 0غغغغغ51نور صادق احمد كاظم221742143084 57  0.00

94 ناجح 809086888297617نور عبد الصمد عبد الزهره شهد221742143085 58  88.14

81 راسب 500غغغغ52نور عبد سلمان بكان221742143086 59  0.00

94 راسب 690غغغ66غنور م حسين جمعه221742143087 60  0.00

95 ناجح 877894878890619هاجر عدنان هاشم م221742143089 61  88.43

97 راسب 0غ84غ588278هبه خضير محيسن علي221742143090 62  0.00

86 راسب 6465683351590هدى خضير محيسن علي221742143091 63  0.00

92 ناجح 939695908389638هدى خلف جبار محيسن221742143092 64  91.14

75 راسب 600غغغغغهدير حسين عوده علي221742143094 65  0.00

91 راسب 0%16عشر23ثمان2977ولء علي مجيد صيهود221742143096 66  0.00

المشاركون

66 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

51 15 % 22.73

 100.00
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