
647

المعدلالمجموعالوطنية التربيةالجغرافيةالتاريخالعلومالرياضياتاالنكليزية اللغةالعربية اللغةاالسالمية التربيةالتلميذ رقمتس

ناجح919290969798999876195السعي1
ناجح767657678850817456971النهائي االمتحان

ناجح848474829374908666583النهائية الدرجة

ناجح828487739772778365582السعي2
راسب815345356029783641752النهائي االمتحان

ناجح826966547951786053667النهائية الدرجة

ناجح817477847673788162478السعي3
مكمل626662588449666351064النهائي االمتحان

ناجح727070718061727256771النهائية الدرجة

ناجح808176727777798162378السعي4
ناجح935153527066706552065النهائي االمتحان

ناجح876665627472757357271النهائية الدرجة

ناجح736869687474727457272السعي5
راسب5900201843503322328النهائي االمتحان

راسب663435444659615439850النهائية الدرجة

ناجح706885707469767558773السعي6
راسب625444385838775542653النهائي االمتحان

ناجح666165546654776550763النهائية الدرجة

ناجح898970869085918568586السعي7
مكمل866546628547757153767النهائي االمتحان

ناجح887758748866837861176النهائية الدرجة

ناجح908578889489909370788السعي8
مكمل745338587840696547559النهائي االمتحان

ناجح826958738665807959174النهائية الدرجة

جعفر طعمة جابر فاطمه

عبدالكاظم مجدي سعد شهد

251826470007

صبار صاحب احسان فاطمه

251826470008

عطيه سوادي ناجح زهراء

251826470005

بعيوي مهدي هادي سارة

251826470006

نصيف كاظم عماد تبارك

251826470003

عبدزيد كاظم حسين ذكرى

251826470004

النتيجةالتلميذ اسم

251826470001

مراد سعدون حيدر براء

251826470002
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ناجح606462637069676952466السعي9
راسب664743236029815540451النهائي االمتحان

قرارمكمل635653436550746246558النهائية الدرجة

ناجح697161717671776956571السعي10
راسب627029447036624541852النهائي االمتحان

قرارناجح667150587354705749762النهائية الدرجة

النجاح نسبة

100%

20%

80%

حسن فليح حسام

االبتدائية الدراسة فحص مركز مدير

1010811النهائي

1010235االمتحان

الراسبون

10101000السعي

المكملونالناجحونالممتحنونالمشاركون

النتيجة
251826470009

سلطان عبداالخوة خالد فاطمه

(4) القرار باقي
251826470010

تومان صادق قصي فاطمه

المقدسة الكوفةللبنات ( خاصة تربية ) المكرمة مكةالمدرسة اسم

التلميذ اسم
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ناجح949566878495949571089السعي1
ناجح877958689277939564981النهائي االمتحان

ناجح918762788886949568085النهائية الدرجة

ناجح818267767877757761377السعي2
ناجح755160709161697455169النهائي االمتحان

ناجح786764738569727658273النهائية الدرجة

ناجح676861737575747056370السعي3
مكمل795148597753617750563النهائي االمتحان

ناجح736055667664687453467النهائية الدرجة

ناجح838262707876757760375السعي4
راسب803648537842757548761النهائي االمتحان

ناجح825955627859757654568النهائية الدرجة

ناجح747562726679777558073السعي5
راسب603634358283718048160النهائي االمتحان

قرارناجح675650547481747853367النهائية الدرجة

ناجح789066768576837963379السعي6
ناجح906064619760779260175النهائي االمتحان

ناجح847565699168808661777النهائية الدرجة

ناجح777566929478787963980السعي7
راسب733742478066715847459النهائي االمتحان

ناجح755654708772756955770النهائية الدرجة

ناجح757454687076747356471السعي8
راسب552832534856506038248النهائي االمتحان

مكمل655143615966626747359النهائية الدرجة

251816480007

جباري مظلوم كريم عبدهللا

251816480008

ستار علي محمدحسين عبدمناف

(5) القرار باقي

251816480005

عبدالحسن شوكت فارس شبر

251816480006

كاظم سعودي سامي عبدهللا

251816480003

عبد حسين حمودي سجاد

251816480004

عبود عبد علي الحسن سيف

251816480001

جبار عيسى شنباره باسم

251816480002

كاظم حسين ابراهيم حسين

االشرف النجفللبنين ( خاصة تربية ) الصالح السلفالمدرسة اسم

النتيجةالتلميذ اسم
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ناجح717954686875757056070السعي9
مكمل895034276584826849962النهائي االمتحان

قرارمكمل806544506780796953267النهائية الدرجة

ناجح777866757071787659174السعي10
ناجح816165629262758558373النهائي االمتحان

ناجح797066698167778158773النهائية الدرجة

النجاح نسبة

100%

40%

80%

حسن فليح حسام

االبتدائية الدراسة فحص مركز مدير

1010820النهائي

1010424االمتحان

10101000السعي

الراسبونالمكملونالناجحونالممتحنونالمشاركون

مهدي طالب مشتاق فهد

(3) القرار باقي
251816480010

كاظم حسين ابراهيم محمد

االشرف النجفللبنين ( خاصة تربية ) الصالح السلفالمدرسة اسم

النتيجةالتلميذ اسم
251816480009
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ناجح989186618893929570488السعي1
ناجح10089846496969010071990النهائي االمتحان

ناجح999085639295919871289النهائية الدرجة

ناجح847772608265858160676السعي2
ناجح8155617210085949063880النهائي االمتحان

ناجح836667669175908662278النهائية الدرجة

ناجح716972536453686851865السعي3
مكمل885041688490867958673النهائي االمتحان

ناجح806057617472777455269النهائية الدرجة

ناجح827866507569697856771السعي4
ناجح827763728468929663479النهائي االمتحان

ناجح827865618069818760175النهائية الدرجة

ناجح988271798580788165482السعي5
ناجح9482789592879510072390النهائي االمتحان

ناجح968275878984879168986النهائية الدرجة

ناجح947765667681817961977السعي6
ناجح1007368699287879567184النهائي االمتحان

ناجح977567688484848764581النهائية الدرجة

ناجح837958587560857857672السعي7
ناجح927368739280848564781النهائي االمتحان

ناجح887663668470858261276النهائية الدرجة

ناجح817774527062697856370السعي8
ناجح935866837996819064681النهائي االمتحان

ناجح876870687579758460576النهائية الدرجة

امين حبيب ميثم فاطمه

كاظم عوده حيدر سهاد

251826490007

عبدعلي عبد قاسم غدير

251826490008

كاظم جواد حسنين زهراء

251826490005

رزاق عزيز مشتاق زهراء

251826490006

نور ادريس عباس حوراء

251826490003

جاسم حسن احمد زهراء

251826490004

النتيجةالتلميذ اسم

251826490001

كاظم عوده توحيد ايه

251826490002

االشرف النجفللبنات ( خاصة تربية ) العصمةالمدرسة اسم
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ناجح857958507766747956871السعي9

ناجح766072689085918262478النهائي االمتحان
ناجح817065598476838159675النهائية الدرجة

ناجح968580818791878669387السعي10
ناجح865669888884909565682النهائي االمتحان
ناجح917175858888899167584النهائية الدرجة

ناجح878270678279817762578السعي11
ناجح997882869290989071589النهائي االمتحان
ناجح938076778785908467084النهائية الدرجة

ناجح776660507653676151064السعي12
مكمل744352568884856855069النهائي االمتحان
ناجح765556538269766553066النهائية الدرجة

ناجح988770939095959272090السعي13
ناجح928875919690988871890النهائي االمتحان
ناجح958873929393979071990النهائية الدرجة

ناجح797573607669787658673السعي14
ناجح92597881969110010069787النهائي االمتحان
ناجح866776718680898864280النهائية الدرجة

100%

86%

100%

حسن فليح حسام

االبتدائية الدراسة فحص مركز مدير

14141400النهائي

14141220االمتحان

الراسبون

14141400السعي

النجاح نسبة المكملونالناجحونالممتحنونالمشاركون

251826490013

حميد صبيح اسعد هاجر

251826490014

ضايع حنين فاضل هدى

251826490011

عزيز رحيم خضير مريم

251826490012

عبيد حسان نصير نور

النتيجة
251826490009

رحمان كاظم وليد كوثر

251826490010

عباس خضير اسعد مريم

االشرف النجفللبنات ( خاصة تربية ) العصمةالمدرسة اسم

التلميذ اسم


