
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 النصر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 50550صفر776550اديان صادق عطيوي جالي221852167002 1  0.00

63 راسب 0غغغغ60غازهار ريسان جبار ياسر221852167003 2  0.00

90 راسب 0غ5055غ7059التفات جبار حسون عبيد221852167005 3  0.00

84 راسب 58720غ705050ايمان كريم عذاب حسين221852167007 4  0.00

97 ناجح 667560505350451دعاء حاتم جبر عبيد221852167013 5  64.43

67 راسب 0غ5050غ6650دعاء عبد الحسن كاطع علي221852167014 6  0.00

غ راسب 0غغ50غ63غرياح رشاش دبشي عسل221852167016 7  0.00

50 راسب 0غغ5033%5015زهراء جبار محسن جبر221852167017 8  0.00

87 ناجح 745085505051447زهراء جواد كاظم يعكوب221852167018 9  63.86

100 راسب 0غ59غ675050زهراء نصر ا كاطع علي221852167021 10  0.00

93 ناجح 746961597067493زينب ناظم عواد طعين221852167023 11  70.43

100 ناجح 767275505055478شيماء عاصي حسن عاتي221852167027 12  68.29

92 راسب 0غ6771627265ضحى جمعه جاسم حسين221852167028 13  0.00

83 راسب 0غغغ705050ضحى عبد ا هاشم محمد221852167029 14  0.00

90 راسب 0غ7475647953غسق صادق عبود ياسر221852167030 15  0.00

91 راسب 7471504154390فاطمه عواد هاتف هادي221852167032 16  0.00

66 راسب 0غغغغ5755مريم فهد جابر شهد221852167035 17  0.00

غ راسب 8476593373670مريم كريم عذاب حسين221852167036 18  0.00

92 راسب 5957504063610مريم كويت حسن حسين221852167037 19  0.00

72 راسب 62580غ666963نبأ صادق عبود ياسر221852167038 20  0.00

69 ناجح 667566545067447هدى جعفر معارج حمد221852167041 21  63.86

93 ناجح 707193505074501هدير احمد حسن شياع221852167044 22  71.57

74 راسب 0غغغغ5450هيفاء حسين وحيد طريف221852167047 23  0.00

73 راسب 0غغغ767756وسن مهدي صالح عمير221852167048 24  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 النصر للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

167رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 6 % 25.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

2  48 3 2 0 

1 4 3 3 1 0 

 50.00 100.00 37.50 100.00 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


