
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 الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

86 معيد 6756646637590اديان م مهدي عبود221752190001 1  0.00

76 معيد 0صفر6040567750اروى وارد سعود عبد العزيز221752190002 2  0.00

96 ناجح 969890997895652ازل طه ياسين حميد221752190003 3  93.14

83 معيد 817465610صفر81اسراء داخل عويد جايد221752190004 4  0.00

73 معيد 0صفر68صفر85م77اسراء علي منخي جبر221752190005 5  0.00

84 معيد 6374515850360اسراء م حبيب صالح221752190006 6  0.00

76 معيد 38290صفر573953اسماء وبدان عوده محيي221752190007 7  0.00

70 معيد 0صفر5924505141ايمان حميد خليف عاكول221752190010 8  0.00

87 معيد 0م6461767873بان حيدر شريف حشيش221752190011 9  0.00

81 معيد 0صفر7963617432بتول عبد ا نعيس م221752190012 10  0.00

87 معيد 6240755151500براء عبد الكريم عبد الوهاب عبد الكريم221752190013 11  0.00

74 معيد 5750575240500بشائر جميل عبد باجي221752190014 12  0.00

69 معيد 0%552860533616بلسم عباس عبد الحسن جري221752190015 13  0.00

87 ناجح 737073565052461بنين عبد الحسين هاشم خلف221752190016 14  65.86

73 معيد 5050525032340بنين محسن عبد علي ناصر221752190017 15  0.00

80 معيد 53500صفر614375بيادر عزران نعيثل فليح221752190018 16  0.00

63 معيد 5761586135340تبارك م جبار نوماس221752190019 17  0.00

76 معيد 32550صفر55%5714حنين حيدر طعيمه ياسين221752190020 18  0.00

83 معيد 0صفر5956798965حوراء رداد شاطي خليف221752190021 19  0.00

90 معيد 0صفر7182785856حوراء رياض عمران ساجت221752190022 20  0.00

77 معيد 340صفر68425541حوراء صاحب جعفر زبيد221752190023 21  0.00

70 معيد 0%14%5068503715حوراء علي خير ا عبيد221752190025 22  0.00

63 ناجح 645063677150428حوراء يحيى م نصير221752190026 23  61.14

61 معيد 0صفر32صفر533350دعاء عادل خليل عبد ا221752190027 24  0.00

76 معيد 52420م62م64دعاء علي عبد لطيف221752190028 25  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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73 معيد 6439575650220رسل حميد حداد موكر221752190029 26  0.00

70 معيد 687566600صفر69رفي علي طاهر مغامس221752190030 27  0.00

72 معيد 0صفر6353507259رقية احمد عبد العالي علي221752190031 28  0.00

65 ناجح 547072685650435روان احمد فليح حسن221752190032 29  62.14

66 معيد 6230603731400ريام عبد العباس تركي علوان221752190033 30  0.00

80 معيد 5850535042320زهراء جبار عبد ا شنيار221752190034 31  0.00

71 معيد 0صفر7250533950زهراء جبار فزع منشد221752190035 32  0.00

81 ناجح 635465585050421زهراء جواد كاظم عبد221752190036 33  60.14

80 معيد 0م52صفر636062زهراء حسين شبيب ورد221752190037 34  0.00

70 معيد 5525595350500زهراء سعدون عبد ياسر221752190038 35  0.00

82 ناجح 899190989695641زهراء سمير جحيل علي221752190039 36  91.57

67 معيد 510صفر57616756زهراء عزيز جمعه جعاري221752190041 37  0.00

81 معيد 0مصفرصفرم39مزهراء علي نزيل سعدون221752190042 38  0.00

72 معيد 320صفر55566554زهراء م حاتم كاظم221752190043 39  0.00

66 معيد 5850516550420زهراء نعيم كاظم جوده221752190044 40  0.00

64 معيد 500صفر6550صفر67زينب عباس ابراهيم شناوه221752190048 41  0.00

66 معيد 0ممم7075مزينب لطيف جابر جودة221752190050 42  0.00

40 معيد 0صفر5633382425ساره م كاظم صبر221752190052 43  0.00

80 معيد 0صفر5835633642سبأ ناصر حسين علي221752190053 44  0.00

50 معيد 0صفرم53415435شروق م حسين نصر ا221752190056 45  0.00

61 معيد 0مممصفر50مشهد علي طالب عبد المير221752190057 46  0.00

68 ناجح 545052595450387ضحى حسين عبد الرزاق مساعد221752190058 47  55.29

65 معيد 5035545138200طيبة شهيد حسين شمخي221752190059 48  0.00

69 معيد 0%574061373411عذراء كريم عبد فضيل221752190060 49  0.00

60 معيد 5537555435200غسق حبيب ساجت عكله221752190061 50  0.00
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78 ناجح 808094939289606فاطمه م عبد علي شريف221752190062 51  86.57

82 ناجح 586269537158453فضاء رداد شاطي خليف221752190063 52  64.71

87 ناجح 788388818289588لقاء ناصر حسين نعمه221752190064 53  84.00

67 معيد 510صفر58285828مادلين قاسم حسين كندوح221752190065 54  0.00

86 ناجح 765480565363468مريم عبد الستار مناحي عليوي221752190066 55  66.86

83 ناجح 788262727679532منى احمد مجيد جسام221752190067 56  76.00

57 معيد 0صفر6642508050منى علي سعيد عبد221752190068 57  0.00

83 ناجح 879784827389595نور الهدى صباح جحيل علي221752190069 58  85.00

70 معيد 5571545056410نور صادق جليل عباس221752190070 59  0.00

74 ناجح 676666707165479هبة ا احمد عجرم فرهود221752190071 60  68.43

71 ناجح 616071505052415هبه حمزه حسين صالح221752190072 61  59.29

51 معيد 500صفر60695035هبه حيدر كامل عبد221752190073 62  0.00

79 معيد 38340م565070هبه عدي عبد الحسين علي221752190074 63  0.00

62 معيد 6640523936280هدى عبد ا حسين جليد221752190075 64  0.00

79 معيد 0صفر565038صفر63هديل باسم م حمزه221752190076 65  0.00

76 معيد 0صفر6350603939هديل علي حسين منخي221752190077 66  0.00

المشاركون

66 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 51 15 % 22.73

 98.48

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

66 

65 

 100.00

63 

63 

64  6562 63 61 0 

38 63 43 34 27 0 

 59.38 96.92 69.35 53.97 44.26 0.00
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