
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

اعدادية النور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 766178735960494اسراء حسين جلود نصيف221852156002 1  70.57

84 راسب 0غغ53غ6056اسراء طه محسن عطية221852156003 2  0.00

77 راسب 0غغ50غغ54الء هيثم عبد خضر221852156004 3  0.00

77 راسب 580غ65606169ايات عادل شمخي جبر221852156007 4  0.00

71 ناجح 575860616155423ايات كاظم شنيار عاكول221852156008 5  60.43

81 راسب 6050606736560تقى جبار قاسم محمد221852156011 6  0.00

77 راسب 5250503633410حنان علي حسين عبد ا221852156013 7  0.00

86 راسب 6054593332500حنين خالد عطا ا عاجل221852156014 8  0.00

71 ناجح 627451666555444حوراء راشد هاشم جازع221852156015 9  63.43

74 راسب 5229695450500دعاء رزاق كسار هاشم221852156018 10  0.00

82 ناجح 705477866672507دعاء سمير مطشر عبد الرزاق221852156019 11  72.43

79 راسب 5650595421360رسل طه محسن عطية221852156020 12  0.00

71 راسب 0غغغغ5050رسل عادل علي عودة221852156021 13  0.00

97 ناجح 7365100785667536رقية سمير عبجل فرهود221852156022 14  76.57

87 ناجح 665985595066472ريام فلح حسن ناصر221852156023 15  67.43

81 راسب 0غ605450غ66زمن عزيز كشيش محمد221852156024 16  0.00

87 ناجح 596068505450428زهراء عبد الباقر هاني علي221852156029 17  61.14

92 راسب 5869715050380زهراء كريم عكاب جعفر221852156033 18  0.00

80 ناجح 706282566562477زينب علي وداعه عطية221852156035 19  68.14

87 ناجح 755874825166493زينب عناد كمر حسين221852156037 20  70.43

89 ناجح 809790535453516سجى رحيم صالح رضا221852156040 21  73.71

65 ناجح 515057545050377سجى والي فالح حسن221852156041 22  53.86

76 راسب 5665653850520سهى محمد جاسم علي221852156042 23  0.00

92 راسب 5359665050360شكران منعم حسين جعفر221852156043 24  0.00

83 راسب 5240505439310ضمياء قاسم غازي رميض221852156044 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية النور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

156رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 ناجح 595654575058412عذراء شعلن جابر شايع221852156046 26  58.86

73 راسب 526950640غ60غفران عبد الحسين حسن مكطوف221852156047 27  0.00

87 راسب 7251643729510مريم صاحب ردام طهماز221852156052 28  0.00

76 راسب 6657585036500منال لطيف شفلوك عرابي221852156053 29  0.00

74 ناجح 607579575075470نبأ عادل ساجت غالي221852156055 30  67.14

70 راسب 0غغ71غ6569نور الدين قاسم بيرغ عبود221852156057 31  0.00

69 ناجح 655055605050399نور الهدى شهيد عكاب حسين221852156059 32  57.00

86 ناجح 646656505350425نور الهدى عبد المطلب نعمه موسى221852156060 33  60.71

92 ناجح 706263665053456نور الهدى يوسف حاجم فرحان221852156061 34  65.14

94 راسب 6077897033680هدى سلم صباح عبد السادة221852156062 35  0.00

77 ناجح 615058535653408هديل كريم فليفل ضاري221852156063 36  58.29

83 ناجح 685064555961440هيلين فزاع عبد علي عبد ا221852156064 37  62.86
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


