
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 ام المؤمنين للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 معيد 50510م725063اسراء عطب حسن م221612107003 1  0.00

96 معيد 530صفر76716176زينب هاشم جعفر حسين221612107037 2  0.00

85 ناجح 585059505050402سارة هادي محسن سلمان221612107039 3  57.43

93 معيد 6050595932500هجران عبد الحسين حسن مكطوف221612107062 4  0.00

83 معيد 0صفر41م575441اسراء ضيدان ريسان جوده221742107003 5  0.00

68 معيد 5229237632500امال محسن علي حمد221742107004 6  0.00

66 معيد 5050405323270انتظار احمد عبد الحسين فرج221742107006 7  0.00

83 معيد 0مصفرصفرصفر5940ايمان جاسم عطيه خلف221742107007 8  0.00

75 معيد 69740صفر797270حبيبه حسين علي اخليف221742107009 9  0.00

93 معيد 67810م63صفر83حنين حسين مطير علي221742107010 10  0.00

81 معيد 6976575437500خديجه عبد علي مزعل شنور221742107011 11  0.00

82 معيد 0صفر32مصفر5354رحاب ضيدان ريسان جوده221742107012 12  0.00

69 معيد 530صفر61575056رسل جعفر داخل علوان221742107013 13  0.00

م معيد 0صفر9596مم85رغد ناصر عزران عطوان221742107014 14  0.00

78 ناجح 655056715067437زهراء حسين لفته عداي221742107016 15  62.43

83 معيد 0صفرصفر71517767زهراء حيدر محيسن خليف221742107018 16  0.00

أربع معيد 0صفر6150605055زهراء رياض عبد القادر صيهود221742107019 17  0.00

85 معيد 650م6065م59زهراء علي كاظم جعفر221742107020 18  0.00

84 معيد 5832506039500زهراء نعيم حميد م علي221742107021 19  0.00

73 معيد 0صفر%6230263812زينب جواد عبد الكاظم سالم221742107022 20  0.00

77 معيد 530صفر73766171زينب سالم كاظم جاسم221742107023 21  0.00

64 معيد 0ممصفر20م51زينب مشعل فلح صليبي221742107025 22  0.00

77 معيد 0صفر5836292026زينب مطشر راضي حنون221742107026 23  0.00

75 معيد 7157626141500سارة خالد ابراهيم صالح221742107027 24  0.00

80 معيد 280صفر40صفر5131سارة عباس عزيز زاجي221742107028 25  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

رقم الصفحة :2
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التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

107رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

75 معيد 6841683625520عذراء عقيل عريبي كريم221742107030 26  0.00

75 معيد 0صفر7059506050عهد عوض ظاهر شديد221742107031 27  0.00

79 معيد 0صفر7466535067عهد كريم جابر معيوف221742107032 28  0.00

72 معيد 0م30م735868عيدة صالح عجاج ابهيران221742107033 29  0.00

م معيد 0ممممممغفران عباس موسى حسن221742107034 30  0.00

80 معيد 0م7356587150فاطمة خزال كاطع نزال221742107035 31  0.00

73 معيد 330%5128352616فاطمه جواد عبد الكاظم سالم221742107037 32  0.00

70 معيد 0صفر5062386650فاطمه خير ا رهيوط م221742107038 33  0.00

76 معيد 0صفرصفر72صفر6050فاطمه فتح ا عبد الحسن خشم221742107039 34  0.00

81 ناجح 716463575774467كوثر محسن عبار خليف221742107040 35  66.71

74 معيد 0م6838م6050مريم مبارك غافل نايف221742107041 36  0.00

78 معيد 5031505126300نبأ باهض مكطوف شنين221742107042 37  0.00

88 ناجح 868887827673580نسرين جبار دهام علي221742107043 38  82.86

م معيد 5524320م5051نهى م كاظم ناهي221742107044 39  0.00

65 معيد 500%3812%402518هبه عبد لفته خضير221742107046 40  0.00

م معيد 0ممممممهدى زعاطي شمخي جبر221742107047 41  0.00

79 معيد 500صفرصفر685750ورود عيلول حمود هويرف221742107048 42  0.00

86 ناجح 828983877680583وفاء عبد الكاظم عيسى دغيم221742107049 43  83.29

91 ناجح 969675877566586يقين عبد الساده شاتول جوده221742107050 44  83.71
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