
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 عشتار للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

158رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 735468505050438بتول عبد تعبان مهاوش221612158018 1  62.57

91 ناجح 585052506250413دعاء عطية وحيد عطية221612158030 2  59.00

83 راسب 6055502840500رسل ماجد عبد الخضر مسعد221612158035 3  0.00

87 ناجح 685059555750426رنا بردي بعنون كطكوط221612158039 4  60.86

85 راسب 5850505040500عبير حيدر تايه علي221612158055 5  0.00

92 راسب 6250645532500عذراء عبد ا سلمان مهاوش221612158057 6  0.00

95 راسب 500غغ585252فاطمة سجاد هيال ماكر221612158064 7  0.00

88 راسب 6165525039500فاطمة عبد ا م ظاهر221612158065 8  0.00

82 راسب 0غغ50غغ55أثمار كاظم جابر فيصل221742158001 9  0.00

79 راسب 270ثمان54505121آسيا اجريس نكاد عوض221742158003 10  0.00

72 راسب 5034505050580اسراء محسن جبر طاهر221742158005 11  0.00

85 راسب 7250524050600التفات عزيز صكبان غافل221742158010 12  0.00

70 ناجح 536950515066409ام البنين علي ناصر عطية221742158011 13  58.43

70 راسب 5850372050680ايمان عبد الحسين نتيش سموم221742158012 14  0.00

82 راسب 5667505021500ايهاب سمير عنيد عودة221742158013 15  0.00

80 راسب 560غغغ5059تبارك احمد عبد ا سهيل221742158015 16  0.00

61 راسب 500غغغ5059تبارك حيدر طالب عودة221742158016 17  0.00

71 راسب 5039232731420جمانة ثائر مايح ثجيل221742158018 18  0.00

75 راسب 500غغغ5258حوراء حكيم قاسم لفته221742158020 19  0.00

84 راسب 8184755039700دعاء فيصل ضيدان غافل221742158021 20  0.00

74 راسب 5363563550550رشا عكله عاشور جبر221742158022 21  0.00

79 ناجح 585866906879498رقية مالك فيصل مزعل221742158024 22  71.14

61 راسب 0غغغغغ50زهراء رحمن فالح سعدون221742158027 23  0.00

77 راسب 500غ50غ69غزهراء علي هادي وطبان221742158029 24  0.00

66 راسب 530غغغغغسرور غالب عجيل عبد العزيز221742158034 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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86 راسب 560غ52غغ54شيماء حسين ناصر رغيف221742158035 26  0.00

90 راسب 0غغ50935050طيبة مؤيد عيسى اسمير221742158036 27  0.00

81 راسب 7250552623610عتاب سمير عنيد عودة221742158037 28  0.00

68 راسب 550غغغ7161عذراء لطيف م والي221742158038 29  0.00

84 ناجح 675074636860466غفران رحيم داود سلمان221742158040 30  66.57

80 ناجح 706466585082470غفران سالم يوسف ابو رهين221742158041 31  67.14

74 راسب 5062422839500غفران عبد الرضا حسن راضي221742158042 32  0.00

70 راسب 600غغ585950غفران م رحيم فرحان221742158043 33  0.00

83 راسب 770غ57626150فاطمة عبد الحليم مرزوك علوان221742158045 34  0.00

77 ناجح 726866606172476فاطمة مزيد صبر ذياب221742158048 35  68.00

65 راسب 870غغ636552فاطمة موسى ظلل دويح221742158049 36  0.00

71 ناجح 767273695172484فاطمة يعقوب يونس بصراوي221742158050 37  69.14

غ راسب 0غغغغغغفردوس صباح عبد منشد221742158051 38  0.00

72 ناجح 678562505177464كلثوم سعيد حريز عناد221742158052 39  66.29

74 راسب 610غغ638162كوثر سعيد حريز عناد221742158053 40  0.00

72 راسب 0غغغغغ50لمياء خضير سبع فزاع221742158054 41  0.00

76 راسب 5158524223610مريم اجريس نكاد عوض221742158056 42  0.00

66 راسب 0غغغغغ51مريم حمود ثامر غافل221742158057 43  0.00

82 ناجح 787874747484544مريم حميد حسين يوسف221742158058 44  77.71

74 راسب 640غغغ7272مريم محسن عجيمي ماضي221742158060 45  0.00

72 راسب 610غ53غ6950منتهى حاشوش شدود مونس221742158061 46  0.00

81 راسب 0غصفرتسع625050نرجس احمد كاظم عبد221742158063 47  0.00

75 راسب 810غ62675370نهى ضياء عبد الحسن عابر221742158066 48  0.00

72 راسب 500غغغغ50نور عادل طعيمة فيصل221742158068 49  0.00

74 راسب 5463503826540هدى حيدر هندي نعمه221742158070 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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85 ناجح 666568848189538هيفاء عادل محسن جابر221742158071 51  76.86

80 راسب 5962542450590وضحة شهيب حمدان راضي221742158072 52  0.00

المشاركون

52 
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40 12 % 23.08

 0.00
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1 
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 66.67 62.50 21.43 47.06 33.33 0.00
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