
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 الشموخ للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

134رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 546752575855442ايات حيدر كاظم عباس221612134011 1  63.14

92 ناجح 625063506156434روان راضي نعيمه عذيب221612134030 2  62.00

89 معيد 0م50م505054ريام جعفر شريف حسين221612134033 3  0.00

86 ناجح 929083998991630أديان هادي عبيد صيوان221742134001 4  90.00

85 معيد 7070275453560أزهار أحمد موسى عودة221742134002 5  0.00

92 ناجح 739687648172565أطياف شاكر عيسى مراد221742134003 6  80.71

91 معيد 680صفر8373صفر64أمنة عبد العكار حذية مسير221742134004 7  0.00

88 معيد 0صفر7253506153أمينة حصيل شبل مطر221742134005 8  0.00

84 معيد 600م23صفر6655أيات حسين زايد مفلش221742134006 9  0.00

82 ناجح 918481929285607بدور خالد عبد المير شكاحي221742134007 10  86.71

85 معيد 0صفر515863صفر67براء حسين فليح حسن221742134008 11  0.00

86 معيد 0م9183م8681تبارك حسين عجيل مطنش221742134009 12  0.00

69 معيد 0%18اثنتانصفرصفر5139تبارك علي حسين عبيد221742134010 13  0.00

89 معيد 0مم65صفرصفر50تبارك علي عبد الزهرة مجيد221742134011 14  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرصفرصفر53تبارك فاضل جاسم م221742134012 15  0.00

88 معيد 0صفرم67صفر6874حوراء مطشر هادي شاهر221742134014 16  0.00

89 ناجح 899797979596660دعاء علي ناصر جبر221742134015 17  94.29

85 ناجح 695571647062476روان عبد ا حبل ضاحي221742134016 18  68.00

84 معيد 0صفرصفرصفر41صفر59زينب أحمد صبار مزعل221742134017 19  0.00

86 معيد 25940صفر899293زينب حسين شنجار عودة221742134018 20  0.00

م معيد 0ممممممزينب زيدان علوان الهيمد221742134019 21  0.00

82 معيد 41500صفر605053زينب سالم شنان كزار221742134020 22  0.00

62 معيد 0ممممممزينب علي سعيد خلف221742134021 23  0.00

84 ناجح 858980839069580زينب علي طعمة وادي221742134022 24  82.86

89 معيد 7363673337710زينب علي عبد الحسين مرتضى221742134023 25  0.00
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77 معيد 500صفرم3950صفرزينب م عطية هيونطه221742134024 26  0.00

78 معيد 0صفرممصفرممسبحان جاسم حسن جابر221742134026 27  0.00

88 ناجح 715762675455454سجى علي فاضل نصار221742134027 28  64.86

84 معيد 51570صفر7354مصبا ادريس ياسر وميان221742134028 29  0.00

م معيد 0ممممممطيبة سعدون ثامر جهاد221742134029 30  0.00

81 ناجح 555452505564411طيبة عرفان جاسور موسى221742134030 31  58.71

87 معيد 0صفرممصفر5954عذراء عبيد علوان الهيمد221742134031 32  0.00

78 ناجح 646850665466446غدير عقيل حسين خضير221742134032 33  63.71

87 ناجح 597373807077519غفران كاظم عاجل ناصر221742134034 34  74.14

85 معيد 6440653639720فاطمة سالم شنان كزار221742134035 35  0.00

91 معيد 5757512627330فاطمة عباس شنجار عودة221742134036 36  0.00

78 معيد 5837505241500فاطمة كاظم بواك خضير221742134037 37  0.00

م معيد 0ممممممفضاء حسين يونس سموم221742134038 38  0.00

81 معيد 0م6456صفرم78لرا فؤاد طعمه سلطان221742134039 39  0.00

89 معيد 7069376356820مروة م عمران خلف221742134040 40  0.00

78 معيد 33370صفرصفر33صفرمريم باسم م حسن221742134041 41  0.00

77 معيد 6836355023510منار علء عبيد علي221742134043 42  0.00

88 ناجح 657264858256512نبأ عبد الجبار عبد الحسن سدخان221742134044 43  73.14

76 معيد 6439558869590نوال ناهي علي سلطان221742134045 44  0.00

91 معيد 710صفر85716483نور الهدى خلف لفته غافل221742134046 45  0.00

81 ناجح 807889907592585نور الهدى داخل عطشان جاسم221742134047 46  83.57

88 معيد 5925330%585017نور الهدى شهيد هاشم مدلول221742134048 47  0.00

85 ناجح 647359635269465نور سلمان محسن عليوي221742134049 48  66.43

89 معيد 520م38م27صفرهبة ماجد حميد بدع221742134051 49  0.00

84 معيد 5650373433340هديل عبد الرضا مونس سندال221742134052 50  0.00
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88 ناجح 767178656964511هنادي حيدر عبد المنذر عثمان221742134054 51  73.00

90 معيد 9899970صفر9295وئام ستار قاسم عبد ا221742134056 52  0.00

77 معيد 5050370صفر5857وفاء م صياح كريم221742134057 53  0.00
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