
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

اعدادية الناصرية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

149رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

63 ناجح 505060725250397هبة عباس جباره عبيد221742149035 1  56.71

87 ناجح 707073847350507امان محمد شريف كسار221842149001 2  72.43

94 ناجح 897893989571618اية احمد وهاب عبد الحسين221842149003 3  88.29

88 ناجح 646577515061456اية ضياء معيوف صفر221842149004 4  65.14

98 ناجح 687491797860548براء قادر مهلهل حمزة221842149005 5  78.29

90 ناجح 667350506550444تبارك يعقوب رزاق داخل221842149006 6  63.43

88 راسب 7471823666640خلود سعود كريم مظلوم221842149007 7  0.00

96 ناجح 809198598383590رند عادل عبد العباس عبد الكريم221842149008 8  84.29

97 راسب 500غغغ6584زهراء حيدر مكي كشة221842149009 9  0.00

100 ناجح 848973658256549زهراء عادل محمد سعيد221842149010 10  78.43

90 راسب 0غغغغغغساره عقيل منعثر جهاد221842149011 11  0.00

96 ناجح 818883519179569ضحى عمار طالب هادي221842149013 12  81.29

86 راسب 0غغغ7561غطيبة كاظم سعدون يوسف221842149014 13  0.00

93 ناجح 626076587350472عل حسين حسوني حمدان221842149016 14  67.43

87 ناجح 545051515052395فاطمة الزهراء جبر مدلول عجيل221842149017 15  56.43

95 ناجح 909989749181619فاطمة فاضل عيسى عباس221842149018 16  88.43

غ راسب 0غغغغغغفاطمة مازن قاسم مكي221842149019 17  0.00

90 ناجح 636772506657465مروة ناصر شلش عبود221842149021 18  66.43

92 راسب 0غ6277غ8290مريم عقيل عبد الحسين علي221842149022 19  0.00

90 راسب 0غ61غ705053منار عباس عبد السادة عبد الحسين221842149023 20  0.00

87 ناجح 756873698574531نور احمد شريف كسار221842149024 21  75.86

غ راسب 0غغغ858463نور رائد وليد كاظم221842149025 22  0.00

93 راسب 68500غ6483غنور علي طاهر محسن221842149026 23  0.00

63 راسب 5058503137320يقين مسلم شريف كسار221842149027 24  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون
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