
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات
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2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 50390%51405019آراء حافظ شمخي ياسر221752153001 1  0.00

83 راسب 6550502550570اثمار جبار علي كاظم221752153002 2  0.00

82 راسب 6650502128370اديان جبار فرج سمير221752153003 3  0.00

97 ناجح 767888928280593اديان صبار موسى كاظم221752153004 4  84.71

68 راسب 0غ21غ59غ57اسراء علي تايه علي221752153006 5  0.00

89 راسب 0غ675058غ76اسوار طعمه عذافه شمران221752153007 6  0.00

66 راسب 0غغغغ%5019الء حسين سامي م221752153008 7  0.00

67 راسب 5237505035350الء عباس رشيد هاشم221752153009 8  0.00

84 راسب 0غغغغغغالهدى عباس ياسر خفيف221752153010 9  0.00

51 راسب 0غغغغغغاماني وحيد ردام طهماز221752153011 10  0.00

90 راسب 5054545061270ايات علي زياد كاظم221752153013 11  0.00

87 راسب 6775674065770ايسر عباس عواد بنيد221752153014 12  0.00

71 راسب 37250%50665018ايمان عبادي علي جاسم221752153015 13  0.00

67 راسب 0غغغغغ50ايمان فاخر حسن حافظ221752153016 14  0.00

81 راسب 5539502125320ايه علي سلمان جبار221752153017 15  0.00

74 راسب 540غغ51%5618بتول احمد جاسم م221752153018 16  0.00

54 راسب 0ست24%40235011تهاني عبد ا عمير خنجر221752153021 17  0.00

93 راسب 7167542450380حليمه عادل خريبط لفته221752153022 18  0.00

92 ناجح 605052505050404حنين حسين نزيل سعدون221752153023 19  57.71

82 راسب 5158552755550حنين م كاظم حسين221752153024 20  0.00

87 ناجح 725060527162454حوراء صادق حسين عبد ا221752153025 21  64.86

56 راسب 0غغغ50غ53حوراء عبد الرضا شلل رحيمه221752153027 22  0.00

86 راسب 6950583250620حوراء قاسم مظلوم عطيه221752153028 23  0.00

77 راسب 700غغ57غ52ختام جبار جوني نعيم221752153029 24  0.00

72 ناجح 565053555253391دعاء شعيث خيته كريم221752153031 25  55.86
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79 راسب 0%2417%55517016رشا حسين فرحان عبد الحسين221752153033 26  0.00

88 ناجح 706367565053447روان علي نعمه خافور221752153035 27  63.86

86 راسب 5861592821360ريام باسم عبد علي حريجه221752153036 28  0.00

69 راسب 5050515060390ريام رحمن عوي عليوي221752153037 29  0.00

89 ناجح 766487908162549زمزم راشد جابر بحير221752153038 30  78.43

88 راسب 8560585057210زهراء انور شريف حمد221752153039 31  0.00

85 راسب 640غ7369غغزهراء سعد عباس كاظم221752153040 32  0.00

91 ناجح 707057796168496زهراء شريف عبد الحسن عباس221752153041 33  70.86

90 راسب 0غغغ666580زهراء عدنان شعيث خلف221752153042 34  0.00

92 ناجح 927389877984596زهراء كريم حسين علوان221752153043 35  85.14

75 راسب 0غغغ665071زهراء ليث ثامر عناد221752153044 36  0.00

76 راسب 5450502650300زينب عذاب حسون عباس221752153046 37  0.00

79 راسب 0غغ67686150زينب كريم محيبس جاسم221752153048 38  0.00

90 راسب 940غغ78غغزينه سعد عباس كاظم221752153049 39  0.00

80 راسب 5757722650420ساره جاسب ناصر خضير221752153050 40  0.00

93 ناجح 849485517051528ساره عبد الله عطشان فارس221752153051 41  75.43

72 راسب 635050500غ50ساره هوسان شامي حمزه221752153053 42  0.00

74 راسب 27360%60385414سجى ثامر مطشر مناحي221752153054 43  0.00

67 راسب 6439505056390سجى جواد كاظم جبار221752153055 44  0.00

88 ناجح 715567596150451سجى موسى هاشم م221752153057 45  64.43

50 راسب 0غغغ50غ50شهد حسين طالب مغامس221752153060 46  0.00

57 راسب 0غغغ53غ50صابرين ياسين عبد ا حسين221752153061 47  0.00

80 راسب 7262642450560عذاري علي حسين عبد ا221752153062 48  0.00

73 راسب 0غغغ61غ50عذراء موسى رحيم ورد221752153063 49  0.00

77 راسب 0صفر5620555065عفاف احمد جاسم م221752153064 50  0.00
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77 راسب 0غغغ56غ60عهود علي كريم م221752153065 51  0.00

72 راسب 5025502435500فاطمه سالم شريف هليل221752153067 52  0.00

79 راسب 0غغغ715155فاطمه م عكله فرحان221752153068 53  0.00

58 راسب 0غغغ50غغفاطمه م مجيد جبار221752153069 54  0.00

70 راسب 320%14تسع502663مروه حسن مطر ذياب221752153071 55  0.00

81 راسب 6638705050320مريم حسين عليوي م221752153073 56  0.00

80 راسب 0غغغ50غ55مريم قاسم علي رسن221752153075 57  0.00

72 راسب 5050552738500مناهل حسن مطر ذياب221752153077 58  0.00

71 راسب 6364553029280نوال سالم كريم سليمان221752153079 59  0.00

70 راسب 0غغغ53غ50نور الهدى طارق عبد الرضا جاسم221752153080 60  0.00

64 راسب 0غ50غ50غغنور الهدى نعيم سلمان موسى221752153081 61  0.00

67 ناجح 555051515050374نور راغب لعيوس هليل221752153083 62  53.43

62 راسب 0غ50غ61غ60نور سعدي جاسم م221752153084 63  0.00

70 راسب 50500غغ6250نور عدنان صكبان غضيب221752153085 64  0.00

70 راسب 5567535050400هاجر علي سلطان عباس221752153087 65  0.00

73 راسب 0غغغ50غغهبه كاظم جاسم م221752153088 66  0.00

90 راسب 7254513859830هدى رحيم عجيمي مزعل221752153089 67  0.00

85 راسب 5558552250310هدى عبد علي عكال معله221752153090 68  0.00

74 راسب 500غغ635950هدى وداد شنون عبد علي221752153091 69  0.00

89 ناجح 806486757885557هدير كامل جبار كاطع221752153092 70  79.57
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