
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 الوحدة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

150رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 695280726853493ازل ماجد شراد حساني221612150004 1  70.43

76 معيد 6155614250730تبارك عبد الكريم طارش داود221612150024 2  0.00

83 ناجح 525372505863431دعاء مازن خزعل نجم221612150038 3  61.57

98 ناجح 685272505251443زهراء ستار خلف شبوط221612150054 4  63.29

91 ناجح 536252505166425زهراء علء صباح سعدون221612150058 5  60.71

90 ناجح 526463546450437زهراء عواد تركي مرهج221612150060 6  62.43

94 ناجح 505050505550399سدل مهدي شراد سفيح221612150074 7  57.00

89 معيد 6851605032500هبه أسعد فليح حسن221612150111 8  0.00

96 ناجح 715950745051451هديل عبد الرضا جناح م221612150117 9  64.43

100 معيد 6752744250500ورود علي حسين عبود221612150119 10  0.00

76 معيد 5842636963740ازهار وحيد شريف حمدان221742150001 11  0.00

79 معيد 5069670صفر6656اطياف خالد فيصل علي221742150002 12  0.00

78 معيد 5136500صفر5560امنه سالم مريعد مطر221742150003 13  0.00

م معيد 9188860م9396آيات ثائر عبد الحسن عليوي221742150004 14  0.00

86 ناجح 757580607873527ايات خضير كامل غافل221742150005 15  75.29

76 ناجح 626161505959428بيداء ضياء كاظم منشد221742150006 16  61.14

م معيد 9398920م9190حنين ثائر عبد الحسن عليوي221742150007 17  0.00

م معيد 0صفر5761م6556حنين مهدي جاسم م221742150008 18  0.00

81 معيد 0صفر5950504050حوراء ابراهيم سداوي صوين221742150009 19  0.00

90 ناجح 749088887980589خلود مايد يوسف ظاهر221742150010 20  84.14

88 ناجح 887592768687592رقيه عبد الحسين جوده حسين221742150013 21  84.57

92 ناجح 797581758374559زمن ضيدان جمعه جباره221742150014 22  79.86

80 معيد 65670م6980مزهراء احمد عبد المهدي حسين221742150015 23  0.00

81 معيد 0صفرصفر72صفر75صفرزهراء خليل أبراهيم رحومي221742150016 24  0.00

86 ناجح 615557506060429زهراء عوده ناصر اعبيد221742150017 25  61.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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90 ناجح 786558777886532زهراء مهدي جاسم م221742150018 26  76.00

88 معيد 0صفرصفر79صفرصفر74زهراء ناصر حسين مسير221742150019 27  0.00

96 معيد 0م82صفرمصفرمزينب عبد الكريم عناد جوده221742150020 28  0.00

79 معيد 0مم66م7777زينب عزيز كوطي حسين221742150021 29  0.00

82 معيد 35560صفر525650زينب م كاظم محسن221742150022 30  0.00

94 ناجح 668559737680533ساره حيدر عبد الجبار جواد221742150023 31  76.14

92 معيد 0صفر7772855087ساره علي ناصر حسين221742150024 32  0.00

88 معيد 0ثمان6950صفر7562سرى ثامر فرهود منشد221742150025 33  0.00

73 معيد 0صفرمصفرصفرم67صفا سعد عبد الحميد عبد الساده221742150026 34  0.00

77 ناجح 736883787374526صفا ماجد حسين مرهج221742150027 35  75.14

73 معيد 36650مصفر54صفرغسق عبد الكريم م ثلب221742150028 36  0.00

82 معيد 320ممصفر80مغفران وليد جهاد عبد ا221742150029 37  0.00

64 معيد 5041265432290فاطمه عزيز فياض صوين221742150030 38  0.00

76 معيد 500صفر29صفر5557فرح عبد الكريم داخل كاطع221742150031 39  0.00

م معيد 0مممممممريم علوان مريس فيصل221742150032 40  0.00

85 ناجح 848988947677593مهجه حسين عبد النبي مهدي221742150034 41  84.71

70 معيد 5356372534390نجوى حمزه عبد حسن221742150035 42  0.00

79 ناجح 725355675256434هبه خليل إبراهيم جساب221742150036 43  62.00
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