
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

94 معيد 0صفرصفرصفر939295استبرق عبد المير صالح كاظم221752113001 1  0.00

78 معيد 0صفر89م93مصفراسيل نوري م عباس221752113002 2  0.00

64 معيد 280صفر%55504116امنه يوسف عزيز سدخان221752113003 3  0.00

88 ناجح 757363525953463ايات عدنان شهاب احمد221752113004 4  66.14

61 معيد 0صفر38صفر507553ايثار حسن طعمه جبار221752113005 5  0.00

88 ناجح 859294639391606ايثار عبد الستار عساف ماضي221752113006 6  86.57

98 معيد 0م8872908793براء احمد جبار زوير221752113007 7  0.00

84 معيد 260مصفر50مصفربشرى جاسم عبد علس221752113008 8  0.00

91 ناجح 667970808471541تبارك م خضير شريدة221752113009 9  77.29

94 ناجح 848790569690597تقوى عباس خضير شريدة221752113010 10  85.29

71 معيد 600صفر50صفر5869حنين اياد مكي عبد الجبار221752113011 11  0.00

87 ناجح 848089776678561حوراء حيدر خضير شريدة221752113012 12  80.14

91 معيد 0صفرصفرصفر748981حوراء زامل خزعل بدر221752113013 13  0.00

87 ناجح 788173626672519حوراء م عبد الحسين عجيل221752113015 14  74.14

74 معيد 0%2119صفر39صفر41دنيا غالب عطشان طلب221752113016 15  0.00

82 معيد 0صفر5050502026رانيه خضير عباس خضير221752113017 16  0.00

84 معيد 0صفر91556478صفررسل سعيد مطشر بهلول221752113018 17  0.00

91 معيد 0صفر67صفر888785زهراء جعفر عبد ا ناصر221752113020 18  0.00

91 ناجح 766791555069499زهراء رحيم رشيد محي221752113021 19  71.29

82 معيد 4027500صفر5060زهراء سعد جواد كاظم221752113022 20  0.00

84 معيد 0صفرصفرم627077زهراء عبد السلم م جاسم221752113024 21  0.00

79 ناجح 566598735383507زهراء علء جلل كريم221752113025 22  72.43

83 معيد 5052414132560زهراء ماجد عبد الحر ناصر221752113026 23  0.00

89 معيد 0م5067صفر8167زينب حامد علوان كاطع221752113027 24  0.00

81 معيد 240صفرصفر626062زينب صادق كاظم طاهر221752113028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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68 معيد 7566683841520زينب عبد الكريم م خلف221752113029 26  0.00

80 معيد 680م38صفر74مزينب م عبد العظيم نعمه221752113030 27  0.00

86 معيد 930صفرصفر838177سبأ كفاح حامد عطشان221752113031 28  0.00

صفر معيد 970صفر99صفر9691سكينه عبد الحميد سالم م221752113032 29  0.00

73 معيد 560صفر75636950شكران عدنان عباس طارش221752113033 30  0.00

75 معيد 29270صفر586255شهزنان علي زبيد سيسون221752113034 31  0.00

76 معيد 0صفرصفرصفرصفر7178صفاء خليل عباس ثجيل221752113036 32  0.00

83 معيد 0صفر66م838674طيبه حيدر عطشان مهورش221752113037 33  0.00

90 معيد 0صفر51صفر716677طيبه ستار كاظم علي221752113038 34  0.00

93 ناجح 837389697279558طيبه كفاح عبد الكاظم جواد221752113039 35  79.71

73 معيد 240مم575350علياء طالب كاظم علي221752113040 36  0.00

68 معيد 50600صفر698351غدير م مجيد نكار221752113041 37  0.00

82 ناجح 868891927893610فاطمه عبد الحليم بادي هداد221752113042 38  87.14

84 معيد 0صفر70صفر5066صفرفرقان طارق موحان لفته221752113043 39  0.00

82 معيد 34500م697465قمر الزمان عبد الجليل عبد الحسن كاطع221752113044 40  0.00

63 معيد 0صفر67صفر605164ليلى علي حطحوط مصحب221752113045 41  0.00

74 معيد 5362503238500مريم احسان عبد الصاحب حمودي221752113046 42  0.00

83 معيد 50500م585950مريم عقيل عبد العالي علي221752113047 43  0.00

79 معيد 0صفرصفر%3417صفر57مفاز عبد السلم م جاسم221752113048 44  0.00

74 معيد 0صفرصفر50صفرصفر74ملك خلدون غازي حاتم221752113049 45  0.00

80 معيد 73570صفر667764ملك سمير جواد كاظم221752113050 46  0.00

83 ناجح 656763525551436نور غني فتحي علوي221752113051 47  62.29
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المشاركون

47 
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