
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 النور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 515950606151426جميلة حسن طاهر زوير221612156026 1  60.86

100 راسب 0غغ82695250زهراء صبار خلف جبر221612156061 2  0.00

96 راسب 5050505629250زينب عواد جبار عباس221612156075 3  0.00

96 ناجح 555054556550425هديل خضير زياد عليوي221612156150 4  60.71

84 ناجح 616487716364494ابتهال جبار كاظم بردان221742156001 5  70.57

85 راسب 5050502950240انغام اسماعيل هادي عليوي221742156006 6  0.00

91 راسب 0غغغغغغانوار عدنان نادر منهل221742156007 7  0.00

81 راسب 5050563434500انوار ناصر عبد مسافر221742156008 8  0.00

89 ناجح 697384769081562ايات اركان مهدي صالح221742156009 9  80.29

93 راسب 9992880غ8881ايات محسن جياد عزيز221742156012 10  0.00

83 راسب 500صفر62505752ايمان عظيم زوير عبود221742156013 11  0.00

80 راسب 610غغغغغبتول معلى عبد الرضا نزال221742156014 12  0.00

80 راسب 505153570غغبراء صادق خليف كزار221742156016 13  0.00

76 راسب 5767503850370بيداء رياض مطر كاطع221742156018 14  0.00

90 ناجح 576951535757434تبارك خالد هادي بردان221742156019 15  62.00

95 ناجح 825873768189554حنين حنتاو عبد ا مجاور221742156021 16  79.14

95 ناجح 705074695972489حوراء علي جبار علي221742156023 17  69.86

90 راسب 0غغغ715879حوراء مختار منخي ثجيل221742156024 18  0.00

89 ناجح 606456557650450خولة محسن عطية بدر221742156025 19  64.29

83 راسب 5350355650500دعاء سعيد شهاب نجم221742156026 20  0.00

87 راسب 5852405150500دعاء فاضل عبد الحسين لعيبي221742156028 21  0.00

95 راسب 0غغغ875384ذكرى رافد خليف جابر221742156029 22  0.00

93 راسب 690غ64586664رانيا مصطفى كاظم حسن221742156031 23  0.00

83 راسب 500غغغغ50رحاب جودة عبد الرضا فتحي221742156033 24  0.00

93 ناجح 776874615050473رواء عبد الرضا مؤنس هادود221742156040 25  67.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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90 ناجح 816573688783547ريام اركان مهدي صالح221742156042 26  78.14

92 راسب 0غغ635264غزمن جبار عنتيك خيون221742156043 27  0.00

89 راسب 7064770غ7761زهراء حسين خويط غالي221742156044 28  0.00

76 راسب 0غ50غغغغزهراء خالد جاسم م221742156046 29  0.00

81 راسب 0غ72غ687760زهراء عادل كاظم صخي221742156047 30  0.00

89 راسب 550غغغ7155زهراء عباس طالب مظلوم221742156048 31  0.00

91 ناجح 767796989695629زهراء عبد المير مهنه حسين221742156049 32  89.86

93 ناجح 877359817277542زهراء عبد الرزاق عبد النبي غالب221742156052 33  77.43

90 ناجح 9710094939893665زهراء م جواد كاظم221742156054 34  95.00

90 راسب 500غ6450غ50زهراء يوسف حسب دخيل221742156055 35  0.00

92 راسب 510غغغ6867زينب بهجت ضيدان عيسى221742156056 36  0.00

88 راسب 0غغغغغغزينب عبد الحسين جلب صالح221742156062 37  0.00

94 ناجح 728564778668546زينب عبد الرضا عباس علي221742156063 38  78.00

95 ناجح 899693818781622زينب كاظم غازي مسعد221742156066 39  88.86

85 ناجح 605453607250434زينب كامل ثجيل خيون221742156067 40  62.00

88 ناجح 657656937281531زينب هاشم عبد علس221742156069 41  75.86

85 راسب 5751653650330سارة جواد كاظم محسن221742156070 42  0.00

90 ناجح 555050767667464سارة فرحان عبد خلوهن221742156072 43  66.29

83 راسب 500غغ54غ50سارة نبيل داخل علي موسى221742156073 44  0.00

92 راسب 850غ89غ6277ساره فالح ابو علي محسن221742156074 45  0.00

89 راسب 69500غغ5950سجى صالح مهدي عذاب221742156076 46  0.00

88 راسب 0غ6970635075سدن حسين ذياب منشد221742156078 47  0.00

95 ناجح 826387697377546سرى سالم ناصر كزير221742156080 48  78.00

91 راسب 0غغغ505050سندس عبد العباس مهنه حسين221742156081 49  0.00

88 ناجح 646660555059442ضحى عبد الحسين م حسن221742156083 50  63.14

مدير المركز
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91 ناجح 757175505055467ضحى كاظم دعيو سلمان221742156084 51  66.71

92 راسب 0غ86غغ59غعبير م حامي محسن221742156086 52  0.00

93 ناجح 9294100789299648عذراء حسين بريسم حبيب221742156087 53  92.57

غ راسب 0غغغغغغعذراء ستار حميد راهي221742156088 54  0.00

93 ناجح 8190911009594644عذراء علي جابر خير ا221742156089 55  92.00

91 راسب 0غغغغغ67عهود عواد عباس ابريبر221742156091 56  0.00

94 راسب 890غغ7785100غدير عباس عبد علي221742156094 57  0.00

88 راسب 5038535059550غصون عدنان نعيم كريم221742156095 58  0.00

65 راسب 520غغ51غ54غفران ماضي عباس حمود221742156096 59  0.00

88 ناجح 605450626258434فاطمة حسين برزان فرهود221742156097 60  62.00

91 ناجح 645059635556438فاطمة علوي جري عبد221742156098 61  62.57

89 راسب 5050285650500فاطمة عوده مناع جبر221742156100 62  0.00

90 ناجح 716469608368505فاطمة فرحان جبار سعود221742156101 63  72.14

86 راسب 62740غ607562فاطمة قاسم رزوقي خليف221742156102 64  0.00

95 راسب 8262708738590فاطمة قاسم عدنان عزيز221742156103 65  0.00

94 راسب 5030540سبع6367فاطمه الصغرى قاسم عدنان عزيز221742156104 66  0.00

86 ناجح 597870857489541كوثر احمد مناحي عباس221742156107 67  77.29

غ راسب 0غغغغغغمريم جهاد عطية حسين221742156110 68  0.00

85 راسب 500غغ50غ64مريم خلف بستان نزال221742156111 69  0.00

89 راسب 870غ87غ7781منى زكي ابراهيم داود221742156112 70  0.00

79 راسب 5650235950340ميساء فرحان عبد خلوهن221742156114 71  0.00

85 راسب 6050555035540ميعاد صبري حسن جويد221742156115 72  0.00

87 ناجح 557165646868478نبأ سعد كاظم حسن221742156116 73  68.29

93 ناجح 646583776978529نبع خالد طعمه هويدي221742156117 74  75.57

81 راسب 0غغ59566758نور اسعد كاظم صبيح221742156118 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

85 راسب 0غ84858289غنور الهدى حسين علي حسين221742156120 76  0.00

82 راسب 6457505038500نور الهدى علي ناصر حسين221742156121 77  0.00

86 راسب 0غغغغ59غنور بشير زوير لجلج221742156122 78  0.00

89 راسب 0غ73878170غنور حيدر جري منيخر221742156123 79  0.00

92 راسب 0غغ7476غ64نور علي حسين سوادي221742156124 80  0.00

94 ناجح 809690787789604نور فؤاد داود سليمان221742156126 81  86.29

92 ناجح 798777898985598نور م جليل حسين221742156127 82  85.43

88 ناجح 746058765565476هاجر رياض هادي هداد221742156130 83  68.00

86 ناجح 715273525958451هدى خلف مزعل عبد221742156131 84  64.43

80 ناجح 505065525050397هدى عدنان نعيم كريم221742156133 85  56.71

78 ناجح 565554615150405هدى قحطان حسين عبد الصمد221742156134 86  57.86

غ راسب 0غغغغغغوديان داود صكر حسن221742156137 87  0.00

73 راسب 6039505042250وسن صادق جعفر نهير221742156138 88  0.00

87 ناجح 939386678491601يقين علي شلهوب ظاهر221742156139 89  85.86

المشاركون

89 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

53 36 % 40.45

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

4 

4 

26  1611 28 22 0 

24 11 7 21 17 0 

 92.31 68.75 63.64 75.00 77.27 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


