
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

ثانوية التحرير اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

183رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 686081706995543زهراء مهلي نصيف مكدر221612183033 1  77.57

93 معيد 927988740صفرصفرابرار حسن متعب عبد221742183001 2  0.00

87 معيد 879591990م82اخلص عبد الثير كاظم عودة221742183002 3  0.00

90 ناجح 705172705650459اديان زعيم حنون سماري221742183004 4  65.57

74 ناجح 798795899489607اديان نوري زكي م221742183005 5  86.71

87 ناجح 819390908984614الء رحمن لفته راضي221742183006 6  87.71

92 معيد 0صفر9296928996ايات حسين شعيث كريم221742183007 7  0.00

90 معيد 0صفرم97م8999تبارك عباس خشان حسن221742183008 8  0.00

86 معيد 0صفر10078صفر7379تبارك عبد ا مجيد فارة221742183009 9  0.00

78 معيد 5150735140640حنين عبد الحسين خفيف عبيد221742183010 10  0.00

85 ناجح 827295889284598ختام قاسم متاني علي221742183011 11  85.43

85 معيد 770صفر8486م85خديجه كريم نعيم عودة221742183012 12  0.00

70 معيد 7865640م6660دعاء باسم حمود محيسن221742183013 13  0.00

88 معيد 0صفر8379م7762دلل صالح جرس عائد221742183015 14  0.00

94 معيد 96970م94م88دلل عواد جريو لفتة221742183016 15  0.00

81 معيد 0صفر5951516052دنيا سامي طالب حسن221742183017 16  0.00

78 معيد 800صفر62718768رسل حنون عبد كزار221742183018 17  0.00

94 معيد 767789770م78رسل لطيف صالح لفتة221742183019 18  0.00

86 ناجح 595658705876463رهان سلم حسن غياض221742183020 19  66.14

78 معيد 0صفر75صفر627869زهراء انور علي والي221742183021 20  0.00

86 معيد 0صفر7354798466زهراء خالد جاسم علوان221742183022 21  0.00

80 معيد 0صفر7860م5850زهراء صالح مهدي عبد221742183023 22  0.00

88 ناجح 961001009810092674زهراء عبد الستار عكلة عبيد221742183024 23  96.29

م معيد 0ممممممزهراء قاسم حمود محيسن221742183026 24  0.00

صفر معيد 0مممممصفرزهراء محسن دخيل شليج221742183027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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86 ناجح 869096879395633زينب حسين لزم علك221742183028 26  90.43

87 معيد 0م80م839393زينب حميد هبر عويد221742183029 27  0.00

85 ناجح 8792999810096657زينب شاكر نعيم شاتول221742183030 28  93.86

90 معيد 9795950صفر9178زينب عبد علي والي مطر221742183031 29  0.00

82 معيد 773640530مصفرزينب عكلة كاظم عودة221742183032 30  0.00

93 ناجح 818596838595618زينب علي محسن خلف221742183033 31  88.29

86 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرزينب منعم عجيل ماضي221742183034 32  0.00

94 معيد 58540م50مصفرسارة بهلول عويد جعفر221742183035 33  0.00

81 معيد 675187830م61سارة هليل عبد حميدي221742183036 34  0.00

89 معيد 9786870صفر7370ساره صالح جرس عائد221742183037 35  0.00

64 معيد 720م5150صفر54سبا جاسم ثامر سلمان221742183038 36  0.00

74 معيد 5034645550560سهاد عباس فرحان خيون221742183039 37  0.00

86 معيد 920م7271م77شهلء عبد الزهرة عبد الرضا جحيل221742183040 38  0.00

76 معيد 590م62506172شيماء بدر ناصر يونس221742183041 39  0.00

77 ناجح 696481826690529شيماء مهدي اشغيد سعيد221742183042 40  75.57

89 ناجح 767993908590602ضحى حسن حمادي حسين221742183043 41  86.00

90 معيد 6662730صفر6771ضفاف عبد النبي ابراهيم مالح221742183044 42  0.00

91 ناجح 77931001009889648طيف رافد قاسم ياسر221742183045 43  92.57

76 معيد 88700صفرم6662عفاف هادي م عجرش221742183046 44  0.00

91 ناجح 798889839484608علياء ساجت باهض عبد221742183047 45  86.86

81 ناجح 685076798076510غفران علي كاظم جاهل221742183048 46  72.86

86 معيد 970م82909991فاطمة طالب صراخ عريبي221742183049 47  0.00

92 معيد 649576810م65فاطمة عبد الثير كاظم عودة221742183050 48  0.00

83 ناجح 605067706256448فاطمة علي نعيم خضير221742183051 49  64.00

94 ناجح 949899939392663فاطمه حسن عويز سعدون221742183052 50  94.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

77 معيد 7670550م62مفاطمه فالح مهدي رويح221742183053 51  0.00

77 معيد 5850530م5232فرقان باسم حمود محيسن221742183055 52  0.00

83 معيد 817469820م74فرقان علي حسين صبيح221742183056 53  0.00

80 ناجح 685873808772518ماجدة سالم حمود منخي221742183057 54  74.00

89 معيد 0صفرم83م8488مريم خليل راضي عفريت221742183058 55  0.00

81 معيد 698160750م53منتهى خضير دريش سريح221742183059 56  0.00

78 معيد 677466570م%14منتهى عبد الرضا جاسم شلش221742183060 57  0.00

78 ناجح 738585969981597نبا حيدر ثجيل غضبان221742183061 58  85.29

86 ناجح 816981765772522نور جاسم ثامر سلمان221742183064 59  74.57

90 ناجح 717086858159542نور حيال حوشان عائد221742183065 60  77.43

89 معيد 790مم7180صفرنوران م نعيثل جبر221742183067 61  0.00

86 معيد 0صفر7164918594هاجر عاشور ساير سلمان221742183068 62  0.00

60 معيد 5150643334530هبة سعود خلف عوض221742183070 63  0.00

72 ناجح 615086525860439هدى حسين صكبان عبد221742183071 64  62.71

78 معيد 5536580صفر40صفرهدى كامل بشارة بجاي221742183072 65  0.00
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