
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 النصر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 84920غ839284آية صدام حسين خصاف221842167001 1  0.00

89 ناجح 616071506267460اثمار خالد ياسر حسين221842167002 2  65.71

82 راسب 710غغغ8090امنة علي سبع سرحان221842167005 3  0.00

98 ناجح 878178695687556حنان نعيم فارس سمير221842167006 4  79.43

91 راسب 60660غ81غ79دعاء جواد كاظم معيبد221842167008 5  0.00

97 ناجح 745389637373522دعاء رمضان جفرد نعوم221842167009 6  74.57

87 راسب 50500غ655750رسل فالح حسن حمدان221842167010 7  0.00

95 راسب 5064612952560رواء ابراهيم رسن علي221842167011 8  0.00

98 راسب 0غ6253غ77غزهراء تاجي سعود ناهي221842167015 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء حسن عبيد عكله221842167017 10  0.00

93 راسب 550غغ898579زهراء حمود سلمان محسن221842167018 11  0.00

88 راسب 0غغغغ67غزهراء صدام رزيج فغير221842167019 12  0.00

85 راسب 690غغ846955زهراء علي مهدي ثامر221842167020 13  0.00

91 راسب 50560غ597266زهراء كامل خضير رفه221842167021 14  0.00

84 راسب 57580غغ7486زهراء مانع متعب عبد221842167022 15  0.00

91 ناجح 637676505250458زينب جميل بدر سرحان221842167024 16  65.43

99 ناجح 849890778090618زينب رحمن كوتي عبيد221842167025 17  88.29

93 راسب 6250882226520زينب كاظم عريبي مزعل221842167027 18  0.00

73 راسب 0غ6255غغ50زينب محسن حرابه داود221842167029 19  0.00

95 راسب 7868843767750سهى جبار غدير كوتي221842167030 20  0.00

93 راسب 6556632150500شيماء رحيم جهيد بدر221842167031 21  0.00

97 ناجح 9096878189100640غفران علي مري صحن221842167033 22  91.43

83 ناجح 678192708160534فاطمة جبار حسون عبيد221842167034 23  76.29

99 راسب 930غ66غ8284فراق نعيم صيوان جويد221842167038 24  0.00

غ راسب 8173898974760مريم كريم علكم كزار221842167040 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

اعدادية النصر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 54500غ595051منى سلمان صابر شريف221842167042 26  0.00

100 راسب 88840غ728280ميلد جاسم دخيل ساجت221842167043 27  0.00

94 راسب 0غ7794917993نور جاسم علواش نعيثل221842167045 28  0.00

91 راسب 50570غ82غ56نور هادي امين عطيه221842167046 29  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


