
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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 645051565382451رقية خالد عطشان هايم221612155052 1  64.43

84 ناجح 507059505055418سارة عباس جاسم جبر221612155080 2  59.71

93 ناجح 715062505061437مريم لطيف راضي جودة221612155110 3  62.43

89 ناجح 676963505262452ابتسام سعود حمد غانم221742155001 4  64.57

72 راسب 0غغغغغ50اديان جعفر حبيب م221742155003 5  0.00

87 راسب 5059500غ6668اديان مثنى خشان مطر221742155004 6  0.00

73 راسب 6165303750500ازهار سلمان محسن فرحان221742155005 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسراء م دنيف جباره221742155006 8  0.00

86 راسب 5040594134560الزهراء منصور علي ناصر221742155010 9  0.00

94 راسب 86920غ81غ89ام البنين ميثاق جهاد عبد ا221742155011 10  0.00

93 ناجح 857879506769521ايات جبار عبد العالي خضر221742155012 11  74.43

88 ناجح 749077836480556ايات حسين سبتي مطير221742155013 12  79.43

84 راسب 6357660غ57غايات عباس محسن راضي221742155014 13  0.00

81 ناجح 585450506063416ايات قحطان عرب هاشم221742155015 14  59.43

77 راسب 5062633655390ايات يونس م مزعل221742155016 15  0.00

86 راسب 5684750غ7164ايمان خميس عصيد م221742155017 16  0.00

92 راسب 0غغغغ56غايمان عباس منيثر حسن221742155018 17  0.00

70 راسب 0غ56غغ5021ايه احمد جبار نعمه221742155019 18  0.00

71 ناجح 515061505663402ايه علء كاظم كريم221742155020 19  57.43

76 ناجح 506750635352411بنين حسين علي ثجيل221742155022 20  58.71

70 راسب 5650502832500بيداء حسين عمير عبد221742155024 21  0.00

70 راسب 0غ6656505065بينات م حنون كريم221742155026 22  0.00

65 راسب 0%3819غأربع5053حنين طعمه عبد بريش221742155027 23  0.00

89 راسب 0غ60غ67غ83حنين عدنان م خلف221742155028 24  0.00

70 راسب 0غغ%50502318حوراء حسين عمير عبد221742155029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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84 راسب 5150503150390دعاء جاسم عبد الرضا نذير221742155030 26  0.00

87 راسب 77750غ759688دعاء ناصر حسين فيصل221742155031 27  0.00

86 راسب 6766520غغغرانيا ليث جاسم وادي221742155032 28  0.00

86 راسب 0غغغغغغرغد امجد ستار كاظم221742155033 29  0.00

70 راسب 0غغغغغ50رغد خالد عزران نجم221742155034 30  0.00

74 راسب 0غ58غغغغروان راضي جويخ علوان221742155036 31  0.00

89 راسب 0غ50غ846964روان زياد طارق محسن221742155037 32  0.00

90 راسب 53650ثمان735341رونق عادل علي حسن221742155038 33  0.00

71 راسب 0غغغغغ50زمن علي هاشم سلمان221742155039 34  0.00

74 راسب 500غغغ50غزهراء امجد ستار كاظم221742155040 35  0.00

50 راسب 0غغغغغغزهراء جاسم عبد الحسن كاظم221742155042 36  0.00

83 راسب 5472535050410زهراء جمال مرداس جبر221742155043 37  0.00

73 ناجح 506450505950396زهراء حيدر حمود كريدي221742155044 38  56.57

92 ناجح 818989839180605زهراء شكيب شريف م221742155045 39  86.43

92 ناجح 878784507187558زهراء طعمه كاظم حسين221742155046 40  79.71

81 راسب 0غ6350525787زهراء عباس جاسم جبر221742155047 41  0.00

غ راسب 51600غ50غغزهراء علي عبد الكاظم جابر221742155048 42  0.00

57 راسب 0غغغغغ50زهراء فليح طالب طوفان221742155052 43  0.00

92 ناجح 648461716863503زهراء لطيف صيوان عويد221742155053 44  71.86

94 ناجح 565150505550406زهراء م عبد النبي عبيد221742155054 45  58.00

84 ناجح 586863506156440زهراء نوري جهد علوان221742155055 46  62.86

89 ناجح 658666785558497زينب احمد بشاره صالح221742155056 47  71.00

82 راسب 500غغ635058زينب احمد رميض عبد221742155057 48  0.00

84 ناجح 565853505950410زينب ثامر جبر حاشوش221742155058 49  58.57

89 راسب 520غغغغ61زينب جاسم م خضير221742155059 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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83 ناجح 738258809473543زينب حسين ناصر حسين221742155060 51  77.57

89 راسب 730غ56507272ساره ثامر صالح سدخان221742155064 52  0.00

78 راسب 5050523350500سامية مستار منهل نغيمش221742155065 53  0.00

74 راسب 2426210ست3637سجى سامي عطيه كاطع221742155066 54  0.00

89 ناجح 787357515378479سجى نزار ناصر فراك221742155068 55  68.43

87 ناجح 715275655055455سحر علي كاظم ساجت221742155069 56  65.00

75 راسب 0غغغ505750سناء علي يلب جوده221742155072 57  0.00

89 ناجح 686255686674482ضحى احمد كاظم عبد ا221742155076 58  68.86

86 ناجح 959687819790632عبير ستار زغير كمير221742155077 59  90.29

92 ناجح 797876938480582عتاب عامر عبيد حسن221742155078 60  83.14

91 راسب 500غغ65غ60علياء مجيد ادخينه نعيس221742155079 61  0.00

89 ناجح 828189909990620غفران م هادي بلبول221742155080 62  88.57

82 راسب 630غغ606068فاطمه حسين متعب جلود221742155083 63  0.00

91 ناجح 858380647271546فاطمه ذياب سرحان ساجت221742155084 64  78.00

83 راسب 0غ76غ50غغفاطمه عبد الرضا عبد نيسان221742155086 65  0.00

95 ناجح 959268867488598فاطمه ناصر كاظم عريان221742155087 66  85.43

80 راسب 5039422129650فضاء فليح كشاش حسن221742155089 67  0.00

93 راسب 0غ7667615061مريم رحيم سفيح ابو هنين221742155090 68  0.00

85 راسب 0غغغغ5450مريم رزاق منور ياسر221742155091 69  0.00

89 ناجح 807670868273556ملك جبر عباس ردام221742155092 70  79.43

82 راسب 620غغ606551منار ميثم علوان خلف221742155093 71  0.00

85 ناجح 758677939183590نجلء يوسف جبار نعمه221742155095 72  84.29

85 ناجح 788175756879541نرجس جابر حمود فاخر221742155096 73  77.29

82 راسب 54520غغ5950نوال خالد كاظم مصحب221742155097 74  0.00

91 ناجح 837685737157536نور الهدى صبري شياع حسن221742155098 75  76.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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85 راسب 0غ50غغ8073نور الهدى علي جاسم تويه221742155099 76  0.00

91 راسب 0غغغغغغنور الهدى علي خريجان بدر221742155100 77  0.00

84 راسب 6850504161610نور غانم داود حياوي221742155102 78  0.00

81 ناجح 545264605363427نورا عزيز شامل حياوي221742155104 79  61.00

غ راسب 0غغغغغغنوره جبار حسن ادغيم221742155105 80  0.00

81 ناجح 735265698174495نوره خلف جابر ناعم221742155106 81  70.71

77 ناجح 526170535059422هاجر حيدر حمود كريدي221742155107 82  60.29

82 ناجح 768267667656505هدى ليث حميد عبد المير221742155109 83  72.14

75 راسب 0غغغغ50غهديل حسين عزيز مشخول221742155110 84  0.00

88 راسب 888487700غ78هديل عبد المير كنبر كشيش221742155111 85  0.00

84 راسب 550غغغ5055هديل ماجد هاشم دبيان221742155112 86  0.00

المشاركون

86 
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