
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 النصر للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

97 معيد 750صفرصفر81صفر84آيات ناجي عبد الحسين خلف221742167001 1  0.00

95 ناجح 889593929593651آية حسين فندي مشيري221742167002 2  93.00

92 معيد 780صفر71727950ابرار علي حامد عطيل221742167003 3  0.00

83 معيد 690م68806950اجيال ابراهيم طليفح عكله221742167004 4  0.00

93 ناجح 797379708369546اخلص جليل جبار سهيل221742167005 5  78.00

75 معيد 5352413450500ازهار فرحان خلف منصور221742167006 6  0.00

69 معيد 0صفر57صفر577753اسراء عبد الكاظم داخل حنون221742167007 7  0.00

94 معيد 6687930م74صفراطياف صادق صالح هاشم221742167008 8  0.00

93 ناجح 8999100999996675امال جبار مجبل جبر221742167010 9  96.43

صفر معيد 0مصفر52م5080امنة علي سبع سرحان221742167011 10  0.00

89 معيد 0صفرصفر88مصفرمانمار عطيوي محسن عاشور221742167012 11  0.00

82 ناجح 657158505763446تبارك حيدر كتاب شمخي221742167014 12  63.71

70 ناجح 606670788776507تبارك نعيم حسن بشير221742167015 13  72.43

89 معيد 746674730صفر72تهاني محسن شاكر مايح221742167016 14  0.00

85 ناجح 545062525676435جنان عدنان جليل حريجه221742167017 15  62.14

85 معيد 0صفرصفر59927539حنان نعيم فارس سمير221742167018 16  0.00

81 معيد 0صفرصفر56575150حنين علي نسر سرحان221742167020 17  0.00

88 معيد 87880م688378حوراء محسن جبار خضر221742167022 18  0.00

85 معيد 72800صفر756181ديانا حمود علواش نعيثل221742167023 19  0.00

95 معيد 79770م828574رحاب م قاسم جبر221742167024 20  0.00

96 معيد 0صفرصفر68888281زهراء تركي ثجيل بجاي221742167025 21  0.00

99 ناجح 9610098939898682زهراء جاسم عبد الصاحب خلف221742167026 22  97.43

92 ناجح 849391678086593زهراء جلوي عبد الحسين ياسر221742167027 23  84.71

76 ناجح 657776606482500زهراء حسين علي بدر221742167028 24  71.43

97 ناجح 788885728688594زهراء صباح جبار سعيد221742167030 25  84.86
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86 معيد 660صفرم68صفر50زهراء علي كامل عبد المير221742167031 26  0.00

86 معيد 66580صفر636577زهراء علي ياسر عبد الساده221742167032 27  0.00

89 معيد 660صفر35صفر7671زينب خميس عطيه زنيهر221742167034 28  0.00

84 معيد 0صفرصفر55صفر6771زينب راضي عبد حسوب221742167035 29  0.00

88 معيد 63580م657988ساره سرحان غافل محيل221742167037 30  0.00

91 ناجح 869394749691625سجى حسين عبد علي ثاجب221742167038 31  89.29

75 معيد 5567520صفر6150سهى جبار غدير كوتي221742167040 32  0.00

65 معيد 26280م27صفر39شيماء رحيم جهيد بدر221742167041 33  0.00

55 معيد 500صفرصفرم82صفرطيبة سعد كاظم بردان221742167042 34  0.00

91 معيد 0صفرمم61م71غفران عادل شذره علي221742167043 35  0.00

67 معيد 0صفر6261625068فاطمه حكمت عبد ا محسن221742167045 36  0.00

76 معيد 0صفر64مم8577فاطمه عاشور عباس عليوي221742167046 37  0.00

88 ناجح 637571547578504فاطمه علي عبد الحسين لفته221742167047 38  72.00

98 معيد 86830صفر879097فاطمه كريم علكم كزار221742167048 39  0.00

99 ناجح 919998959992673فاطمه محسن علي حسين221742167049 40  96.14

99 ناجح 9210088989886661فرقد كريم جاسم جحيل221742167050 41  94.43

82 معيد 0صفر6874878295مروه ناصر غانم محسن221742167051 42  0.00

م معيد 92100969195990مريم صالح غالي ناصر221742167052 43  0.00

89 معيد 5268503250500مريم مشعان حميد طلك221742167053 44  0.00

94 معيد 6784533851700مريم نعمه خضير نصار221742167054 45  0.00

84 معيد 790م86مصفر85مسار سرحان غافل محيل221742167055 46  0.00

84 ناجح 578373506968484منار مصطفى علي م221742167056 47  69.14

83 معيد 6565503766590ميس عبد الكريم علي زغير221742167057 48  0.00

90 ناجح 8310098909393647ميسون حميد حنون خضر221742167058 49  92.43

صفر معيد 81690مصفر6753ميلد جاسم دخيل ساجت221742167059 50  0.00
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76 معيد 500م50324135ندى شهودي شمخي جبير221742167061 51  0.00

95 ناجح 869395809583627نسرين عطا نعيثل عباس221742167062 52  89.57

83 ناجح 655864505064434نور احمد نعيم محسن221742167063 53  62.00

89 ناجح 616268786970497نوره ماجد جبار سهيل221742167064 54  71.00

88 معيد 540صفرم557380هدى فليح حسن عكله221742167065 55  0.00

94 ناجح 86991008310099661ياسمين نصار صيوان حصيني221742167066 56  94.43

74 معيد 0صفر61صفر73صفر66يقين حامد رشيد ساجت221742167067 57  0.00

89 معيد 5586550مصفر64يقين صالح شخير هاشم221742167068 58  0.00
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