
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 الرفاعي للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 5236625250500زهراء جبار لفته جوده221612168033 1  0.00

94 معيد 0صفرصفر%15صفرصفر50ابتهال علي عبد الحسين عبد221742168001 2  0.00

93 ناجح 615668535462447اسماء عبد ا عبد الخضر جخيور221742168003 3  63.86

92 ناجح 626677675063477اسيل ريسان قاسم مجذاب221742168004 4  68.14

79 معيد 29210%54515017الكوثر هاتف عوده جبر221742168005 5  0.00

96 ناجح 918885559283590انعام كامل حنون عبيد221742168006 6  84.29

90 معيد 0صفر906790صفر79ايات علي حسين مطشر221742168007 7  0.00

76 معيد 25270%54502913ايات فرحان داود سلمان221742168008 8  0.00

85 معيد 810م898569مايمان غازي سعيد صحن221742168009 9  0.00

91 معيد 760صفر5639صفر58بدور علي زياره تقي221742168010 10  0.00

79 معيد 6364553250550بيداء فرحان داود سلمان221742168011 11  0.00

72 معيد 38670صفر584250تبارك حبيب طعمه مهاوش221742168012 12  0.00

89 ناجح 835990869781585تبارك طارق خضير جباره221742168013 13  83.57

93 ناجح 818888799787613تبارك غني جاسم م221742168014 14  87.57

94 ناجح 718685636768534حنان ثجيل عطا جعفر221742168015 15  76.29

85 معيد 650صفر66ثلث6968حوراء ثامر حسن ساجت221742168016 16  0.00

79 معيد 70690صفر648073دينه رزاق عمير ضيدان221742168018 17  0.00

91 معيد 530صفرصفر58مصفرريا ساجد مالح حسن221742168019 18  0.00

91 معيد 5067582855510زهراء ريسان لوشي مخيلف221742168020 19  0.00

96 معيد 5457552024340زهراء فاضل عبد الجبار عبود221742168023 20  0.00

85 ناجح 507662505962444زينب عزيز سعيد مطر221742168024 21  63.43

م معيد 0ممممممساره عبد الحسين هنيدل م221742168025 22  0.00

59 معيد 24330%385019صفرسالي نعيم عكار سفيح221742168026 23  0.00

53 معيد 6295620صفر5376سجى جميل زمام ساجت221742168027 24  0.00

87 ناجح 717969555871490سرى هادي صاحب خليف221742168028 25  70.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 معيد 5587573551700سكينه ستار حسين خليفه221742168029 26  0.00

91 ناجح 647876677262510ضحى ناظم غانم عكيلي221742168030 27  72.86

75 معيد 0%505825263115ضي خالد رحيم ياسين221742168031 28  0.00

87 معيد 0صفرصفرصفرصفر65صفرعبير حميد زغير ياسين221742168032 29  0.00

84 معيد 4038510صفر5950عبير ساجد مالح حسن221742168033 30  0.00

80 معيد 530صفر42325353عذراء خالد عويد جبر221742168034 31  0.00

75 معيد 582460640صفر62مروه كريم كاظم سعد221742168036 32  0.00

84 ناجح 788685628678559مريم سلمان سربود علي221742168037 33  79.86

80 معيد 0صفر678087صفر74مها نعيم عاشور محيسن221742168038 34  0.00

76 ناجح 629189737281544مهد عباس جابر يوسف221742168039 35  77.71

80 ناجح 567580737968511ميسون م فليح جبر221742168040 36  73.00

78 معيد 0صفرصفر50صفر68مناديه عايد سالم رفه221742168041 37  0.00

74 معيد 6554733850580نريمان صباح خضير دعدوش221742168042 38  0.00

68 معيد 3953302729500نسرين فاضل فريح خليفه221742168043 39  0.00

86 معيد 612952530واحد76نور الهدى كريم راضي رميح221742168044 40  0.00

63 ناجح 525950505550379نور خالد رحيم ياسين221742168045 41  54.14

86 معيد 6941853553500نور صباح خضير دعدوش221742168046 42  0.00

85 معيد 0م40صفر76م64نوره سعيد كاظم جاسم221742168047 43  0.00

75 معيد 52260عشر502557هديل كريم راضي رميح221742168049 44  0.00

79 معيد 0صفر5466ثلث6271همسه عمار خلف كاظم221742168050 45  0.00
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