
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 النوار الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

142رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغاديان صباح حامد عبيد221842142002 1  0.00

71 راسب 0غغغغ6760ازهار رمثان حسين مطير221842142003 2  0.00

82 راسب 5354502629380الء ساجت جياد جوده221842142004 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغانس كريم عوده علي221842142005 4  0.00

91 ناجح 728486688062543ايات عبد المير حسين زوين221842142006 5  77.57

99 راسب 0غغغغ7585ايمان حسين علوان موحان221842142007 6  0.00

97 ناجح 608575565879510ايمان سامي راشد صخيري221842142008 7  72.86

95 راسب 93805972810غايناس سامي راشد صخيري221842142009 8  0.00

غ راسب 0غغغغ5580بدور وائل يوسف هلل221842142010 9  0.00

غ راسب 6272800غ8897بنين صاحب خضير عجيل221842142011 10  0.00

98 ناجح 929796878896654بنين كاظم سلمان مجيد221842142012 11  93.43

81 راسب 0غغغغ5455تبارك عادل عبد علي ياسر221842142013 12  0.00

84 راسب 0غغغ5670غجيهان عبد المير وسيم حاجم221842142014 13  0.00

84 راسب 0غ55غغ58غحوراء طعمه جبر لفتة221842142016 14  0.00

غ راسب 0غغغغ96غحوراء كريم مجيد ياسين221842142017 15  0.00

78 ناجح 799683908583594خوله هلل محمد جبر221842142018 16  84.86

81 راسب 0غغغ718175رافده عبد المير وسيم حاجم221842142019 17  0.00

73 ناجح 818475507969511ريا ساجد مالح حسن221842142021 18  73.00

97 راسب 870غغ84غ79زمن هادي مصرع جبر221842142022 19  0.00

82 راسب 0غغغغ86غزهراء رشاد مهدي علوي221842142025 20  0.00

غ راسب 830غ74غ8096زهراء محمد حسين كاظم221842142026 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب سعد جبر عكيلي221842142027 22  0.00

78 راسب 500غ73غغ65ساره راغب خليف بيريج221842142028 23  0.00

97 راسب 97970غ849287سجى سمير محسن عبد الحسين221842142029 24  0.00

71 راسب 0غغغغغغسوسن عامر داود سلمان221842142030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

ثانوية النوار الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

142رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 500غغغغغصابرين هادي عطيه سباهي221842142031 26  0.00

غ راسب 0غغ63غغ74طيبه كريم حمداوي مرزوك221842142032 27  0.00

86 ناجح 705669515071453علياء جبار زيد سلطان221842142034 28  64.71

90 راسب 0غغغ73غغغفران تركي كطان منخي221842142036 29  0.00

78 راسب 612050560%5019فاطمه ريسان صالح مهيدي221842142038 30  0.00

78 راسب 0غ53غغ7879فاطمه عادل كاظم حمود221842142039 31  0.00

86 راسب 0غغغغ89غقدس علء حسن محمد221842142042 32  0.00

89 راسب 5161653150500كوثر جبار راشد حرموس221842142043 33  0.00

77 راسب 660غغغ87غليلى جواد كاظم كدر221842142044 34  0.00

98 راسب 0غغغ909592مقتدى عبد الكريم سلمان سويف221842142045 35  0.00

89 راسب 0غ5062غ7495ملك رزاق شعيوط زويد221842142046 36  0.00

65 راسب 5032535056380نورا تركي حميد هلهول221842142048 37  0.00

84 ناجح 788283505672505نورس عمار خلف كاظم221842142049 38  72.14

90 راسب 74690غغ7583هدى نعيم بناي عبد ا221842142050 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغيقين رحمن هادي زغير221842142051 40  0.00

66 راسب 0غ5070505550يقين رشيد ابيه عكموش221842142052 41  0.00

المشاركون

41 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


