
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 عشتار للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

158رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 7354684050370بتول عبد تعبان مهاوش221612158018 1  0.00

91 معيد 5850525038500دعاء عطية وحيد عطية221612158030 2  0.00

83 معيد 6055502232500رسل ماجد عبد الخضر مسعد221612158035 3  0.00

87 معيد 6850285541500رنا بردي بعنون كطكوط221612158039 4  0.00

85 معيد 5850505028500عبير حيدر تايه علي221612158055 5  0.00

92 معيد 6250644129500عذراء عبد ا سلمان مهاوش221612158057 6  0.00

95 معيد 500مم585252فاطمة سجاد هيال ماكر221612158064 7  0.00

88 معيد 6165525025500فاطمة عبد ا م ظاهر221612158065 8  0.00

82 معيد 0مم3750صفر55أثمار كاظم جابر فيصل221742158001 9  0.00

87 ناجح 718072718791559أسماء علي نعيم صالح221742158002 10  79.86

79 معيد 0صفرصفر54505135آسيا اجريس نكاد عوض221742158003 11  0.00

89 ناجح 858976708288579أيات ناصر عبد نعمة221742158004 12  82.71

72 معيد 580صفر50373450اسراء محسن جبر طاهر221742158005 13  0.00

80 ناجح 565060695962436اكتفاء رعد خيون ضيدان221742158008 14  62.29

85 معيد 29600صفر725052التفات عزيز صكبان غافل221742158010 15  0.00

70 معيد 660صفرصفر536950ام البنين علي ناصر عطية221742158011 16  0.00

70 معيد 50680مصفر5850ايمان عبد الحسين نتيش سموم221742158012 17  0.00

82 معيد 500صفر56313950ايهاب سمير عنيد عودة221742158013 18  0.00

80 معيد 560م50592125تبارك احمد عبد ا سهيل221742158015 19  0.00

61 معيد 500صفر50592826تبارك حيدر طالب عودة221742158016 20  0.00

71 معيد 0صفرصفر37صفر41واحدجمانة ثائر مايح ثجيل221742158018 21  0.00

80 ناجح 778084636476524حنين نعيم عنيد عودة221742158019 22  74.86

75 معيد 500م38م5258حوراء حكيم قاسم لفته221742158020 23  0.00

84 معيد 700صفر50صفر8184دعاء فيصل ضيدان غافل221742158021 24  0.00

74 معيد 5363563450550رشا عكله عاشور جبر221742158022 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
ذي قار

اعدادية عشتار للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

158رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 68790صفر585866رقية مالك فيصل مزعل221742158024 26  0.00

96 ناجح 919678788387609ريام حسن جودة منخي221742158025 27  87.00

61 معيد 0صفرواحد%18صفر5032زهراء رحمن فالح سعدون221742158027 28  0.00

77 معيد 500م692950صفرزهراء علي هادي وطبان221742158029 29  0.00

74 ناجح 566458506070432زهراء فوزي بستان عبد النبي221742158030 30  61.71

89 ناجح 628976515073490زهراء م راضي عبيد221742158031 31  70.00

81 ناجح 657252505562437سحر شهيد شريف شطنان221742158033 32  62.43

66 معيد 530م28352736سرور غالب عجيل عبد العزيز221742158034 33  0.00

86 معيد 345222560م54شيماء حسين ناصر رغيف221742158035 34  0.00

90 معيد 0%18%5093505011طيبة مؤيد عيسى اسمير221742158036 35  0.00

81 معيد 610صفر72405533عتاب سمير عنيد عودة221742158037 36  0.00

68 معيد 7161432229550عذراء لطيف م والي221742158038 37  0.00

84 معيد 6750746340600غفران رحيم داود سلمان221742158040 38  0.00

80 معيد 7064665850400غفران سالم يوسف ابو رهين221742158041 39  0.00

74 معيد 500%17م506238غفران عبد الرضا حسن راضي221742158042 40  0.00

70 معيد 600صفر58595038غفران م رحيم فرحان221742158043 41  0.00

83 معيد 5762615036770فاطمة عبد الحليم مرزوك علوان221742158045 42  0.00

89 ناجح 676660726172487فاطمة علي م عبد الزهرة221742158046 43  69.57

77 معيد 7268666039720فاطمة مزيد صبر ذياب221742158048 44  0.00

65 معيد 870مم636552فاطمة موسى ظلل دويح221742158049 45  0.00

71 معيد 7672733851720فاطمة يعقوب يونس بصراوي221742158050 46  0.00

م معيد 0مم22صفرممفردوس صباح عبد منشد221742158051 47  0.00

72 معيد 6785625038770كلثوم سعيد حريز عناد221742158052 48  0.00

74 معيد 610%6381624019كوثر سعيد حريز عناد221742158053 49  0.00

72 معيد 0م%15%50313114لمياء خضير سبع فزاع221742158054 50  0.00
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76 معيد 610صفر51335242مريم اجريس نكاد عوض221742158056 51  0.00

66 معيد 0ممم%11م51مريم حمود ثامر غافل221742158057 52  0.00

82 معيد 840صفر78787474مريم حميد حسين يوسف221742158058 53  0.00

74 معيد 640م72724237مريم محسن عجيمي ماضي221742158060 54  0.00

72 معيد 5327610صفر6950منتهى حاشوش شدود مونس221742158061 55  0.00

72 ناجح 737961866176508نبأ قيصر بدر سليمان221742158062 56  72.57

81 معيد 0ممم625041نرجس احمد كاظم عبد221742158063 57  0.00

82 ناجح 745179585183478نرجس نعيم داود سلمان221742158064 58  68.29

86 ناجح 707080907593564نهى رحيم كريم عبد221742158065 59  80.57

75 معيد 810م62675370نهى ضياء عبد الحسن عابر221742158066 60  0.00

72 معيد 500م%3319صفر50نور عادل طعيمة فيصل221742158068 61  0.00

74 معيد 540صفر54635032هدى حيدر هندي نعمه221742158070 62  0.00

85 معيد 8481890صفر6665هيفاء عادل محسن جابر221742158071 63  0.00

80 معيد 32590م54صفر59وضحة شهيب حمدان راضي221742158072 64  0.00

المشاركون

64 
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