
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

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

80 معيد 0صفر6338665655ابتهاج سعدون ساجت فرج221752160002 1  0.00

80 ناجح 675183537589498استبرق حمزه رحيم مزهر221752160003 2  71.14

81 ناجح 779374608182548ايمان حمود جحيل حسين221752160006 3  78.29

86 ناجح 748781638385559بتول م عوده حمدان221752160007 4  79.86

78 معيد 6251594055500بنين ميثم نوري مهلهل221752160008 5  0.00

75 ناجح 536068505853417تبارك باسم عجيل عوض221752160009 6  59.57

69 ناجح 626250505064407تهاني حميد مناحي يكان221752160010 7  58.14

78 ناجح 747450737081500حنان م عبد علي شباك221752160012 8  71.43

74 ناجح 525150545150382حنين كاظم عبيد صياح221752160013 9  54.57

86 معيد 0مصفر717576محوراء عبد الكريم متعب جبار221752160014 10  0.00

79 معيد 0صفر42243422صفرحوراء علي حسين م221752160015 11  0.00

77 ناجح 706358627267469خلود هياد راشد عواد221752160016 12  67.00

72 ناجح 676673706381492دعاء حمود طحيور جوين221752160017 13  70.29

68 معيد 5450535029530دعاء عواد فنجان جباره221752160018 14  0.00

67 معيد 31260صفر64صفر54دنيا م عواد حزام221752160019 15  0.00

76 ناجح 665859546653432رحاب بدر حسن خريبط221752160020 16  61.71

81 ناجح 645750585066426رنا بهاء عبد المير صادق221752160021 17  60.86

88 ناجح 815988717490551رواء جواد كاظم عاجل221752160022 18  78.71

83 معيد 5833603850650رواء حميد غالي عبد ا221752160023 19  0.00

85 معيد 290%4250502012روان رزاق محسن جابر221752160024 20  0.00

84 معيد 6577504254520روان يحيى حسن جبار221752160025 21  0.00

85 ناجح 777472816680535زهراء عبد الغفار كاظم صايل221752160026 22  76.43

84 معيد 0م50صفر5350صفرزهراء كامل ناصر حسين221752160027 23  0.00

87 معيد 68860%7619صفر65زهراء ناصر حسين علك221752160028 24  0.00

79 معيد 6950615042520زهراء هادي دايخ رحيم221752160029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 معيد 1000م81م8372زينب تحسين م حريف221752160030 26  0.00

67 معيد 6234515141520ساره صباح مشرف خليص221752160031 27  0.00

79 معيد 5073730صفر5263سعاد جادر رواش منشد221752160032 28  0.00

87 معيد 0صفر702542صفر62سعاد مطير شلش جليل221752160033 29  0.00

92 معيد 643351500صفر69عفاف عباس هندي حسين221752160034 30  0.00

50 معيد 0صفرصفرصفرمصفرصفرغيوم مهدي صالح عويد221752160035 31  0.00

81 معيد 58670صفر545379فاطمه جبار مسير عباس221752160036 32  0.00

92 معيد 820صفرصفر717071فرقان مجيد صبار صايل221752160038 33  0.00

90 ناجح 776863546473489مروى خليبص مخيلف جولن221752160039 34  69.86

78 معيد 0صفر5324563366مريم قاسم جباري عبيد221752160041 35  0.00

87 ناجح 636471867792540منال رحيم ناجي راضي221752160042 36  77.14

70 معيد 5135623554500نور ابراهيم حسن عكال221752160045 37  0.00

94 معيد 0صفر989896صفر88نور جاسم مروي شرشاب221752160046 38  0.00

88 معيد 665068540صفر63نور حيدر رسول حسن221752160047 39  0.00

71 معيد 5951380صفرصفر54نور مطشر عوده شديد221752160048 40  0.00

91 معيد 0م9381صفر7781نور نبيل كتاب خضير221752160049 41  0.00

89 ناجح 798871848783581هبه رحيم حسن بريج221752160050 42  83.00

84 ناجح 676674567258477هجران احمد عبد الرزاق ضيدان221752160051 43  68.14

82 ناجح 546053566368436هدى خالد فنجان جباره221752160052 44  62.29

80 معيد 0صفر6955657276هدى يوسف حسين م221752160053 45  0.00

90 ناجح 839377778087587وجدان سمير جخر عواد221752160054 46  83.86

95 معيد 7681614050670وسن رحيل سعود عبد221752160055 47  0.00
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47 
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