
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 القلعة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

204رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 راسب 987994950غ90اديان رسول غالي مطر221742204001 1  0.00

81 ناجح 828168578179529استبرق سامي كشيش ناصر221742204005 2  75.57

88 راسب 68540غ645254اسماء لطيف جحيل مخيلف221742204008 3  0.00

99 ناجح 858893939882638اسيل سعيد حميد كاظم221742204010 4  91.14

70 راسب 0غغغغغ56اشراق صلح عبد الرضا ساجت221742204011 5  0.00

83 ناجح 696465865662485الء سلمان كريم جبير221742204012 6  69.29

غ راسب 0غغ95غ100غامنه عبد الحسن خلوهن ناصر221742204014 7  0.00

90 ناجح 839393908797633امنه مجيد ثجيل مطشر221742204015 8  90.43

80 راسب 0غ6479507071ايات م نزال جبر221742204017 9  0.00

90 ناجح 685250555065430بسمه م سلمان حمود221742204020 10  61.43

91 ناجح 647350526150441بنين احمد بطيل حبوش221742204021 11  63.00

87 ناجح 848279797087568بنين عباس حنظول خضير221742204022 12  81.14

79 ناجح 667974769071535تبارك سلمان مجيد كاظم221742204023 13  76.43

85 راسب 525155520غ78حنان نعمان ذياب عوده221742204026 14  0.00

86 راسب 0غغغغ50غحنين مهدي صالح وارد221742204028 15  0.00

96 ناجح 899581818893623حوراء اركان م حلو221742204029 16  89.00

83 راسب 65500غ667353حوراء امين رحيم شاكر221742204030 17  0.00

90 راسب 0غ7079غ62غحوراء سلم عيدان م221742204031 18  0.00

90 راسب 0غ8795صفر8997دعاء راهي جوده مانع221742204034 19  0.00

90 راسب 505063750غ63دعاء زياد سرحان عذاب221742204035 20  0.00

91 راسب 0غ87غ869073رانيا احمد حاتم سعدون221742204037 21  0.00

67 راسب 0غغغغغ57رغد قاسم جياد كاظم221742204039 22  0.00

96 ناجح 8890100909697657رواسي طالب م عبد221742204042 23  93.86

94 ناجح 939684779990633زهراء حسين شنين جخيم221742204043 24  90.43

95 راسب 85660غغ79غزهراء رياض عباس خشلوك221742204045 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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86 راسب 0غ7291غغ76زهراء سرحان بنيان غزاي221742204046 26  0.00

96 ناجح 889587739393625زهراء سلمان رحيمه حسين221742204047 27  89.29

غ راسب 0غغغغغغزهراء عزيز زغير حسوني221742204049 28  0.00

91 ناجح 756956507067478زهراء كريم مياح م221742204050 29  68.29

96 ناجح 949499959497669زهراء م صاحب رهيف221742204051 30  95.57

78 راسب 0غ6457غغ70زينب حسن عبد علي حتاي221742204057 31  0.00

93 ناجح 565050507054423زينب سعدون جوده صالح221742204059 32  60.43

92 ناجح 878081839199613زينب علي حسين رخيص221742204060 33  87.57

95 ناجح 808290758984595زينب علي وادي سفاح221742204061 34  85.00

98 راسب 0غ7283صفر7659زينب يعكوب يوسف خريبط221742204065 35  0.00

94 ناجح 758794918789617سارة عقيل راضي جعفر221742204066 36  88.14

95 ناجح 8698999693100667سبأ م حوني جابد221742204067 37  95.29

93 راسب 0غ8596818894سجا مازن حمدي نعمه221742204069 38  0.00

96 راسب 6681690غغ82سجى مطشر طعيمه زغير221742204072 39  0.00

87 ناجح 617474526165474شيماء سامي سلمان عباس221742204073 40  67.71

88 راسب 50630غصفر5354صابرين هادي جبر شنيف221742204074 41  0.00

94 ناجح 878892859891635ضحى اثير ابراهيم جبار221742204075 42  90.71

97 ناجح 919192869591643ضحى فرحان نايف خباط221742204078 43  91.86

93 ناجح 909990939889652غسق جليل حران م221742204080 44  93.14

94 ناجح 728062626681517فاطمه اسماعيل علي طاهر221742204081 45  73.86

91 ناجح 849186899978618فاطمه كريم سموم مهون221742204085 46  88.29

99 راسب 8688760غ9072فاطمه محسن جبر كاظم221742204086 47  0.00

81 راسب 5361306366690مريم خلف خنجر واوي221742204090 48  0.00

93 ناجح 887985919197624ملك صباح حمود ثامر221742204092 49  89.14

91 راسب 790غ7989غ92نبأ احمد كاطع جدوع221742204094 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
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85 راسب 9476900صفر74غنبأ عقيل سعيد ايدام221742204095 51  0.00

94 ناجح 788668647583548نرجس خضير فرهود منخي221742204097 52  78.29

غ راسب 0غغغغغغنور جواد عبد الكاظم مكي221742204099 53  0.00

92 ناجح 675777635469479نور ماجد داخل عبد الزهره221742204102 54  68.43

92 راسب 7850500صفر63صفرنورس عادل مطشر عكار221742204104 55  0.00

100 راسب 8799788492200نورس علي حياوي ليذ221742204105 56  0.00

79 راسب 0غغغغغغنوره منير كاظم جدوع221742204106 57  0.00

96 راسب 0غ587772غ83وسن ستار عامر زغير221742204111 58  0.00
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