
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 النيل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

96 ناجح 686781505864484ابتهال سلمان عيلن حمود221852169001 1  69.14

92 راسب 350صفر901009182اسراء علي سنيد جابر221852169002 2  0.00

83 راسب 53500غ57غغامنه حسين حميد جريد221852169003 3  0.00

64 ناجح 597065615351423بنين سلمان حامض شنان221852169004 4  60.43

64 راسب 5650504156500بنين عطيه عبد راهي221852169005 5  0.00

54 راسب 0غغغ527250تبارك زعيم شاكر كاظم221852169006 6  0.00

67 راسب 5353553760500حوراء حسين ناهي عاجل221852169007 7  0.00

76 ناجح 635260505056407خوله عباس حمود شاطي221852169008 8  58.14

90 ناجح 696366505050438زهراء جبار عكار سنيد221852169009 9  62.57

66 راسب 0غ50غغ50غزهراء ليث جعفر طعيمه221852169010 10  0.00

73 ناجح 647360605058438زينب محمد رزاق موسى221852169012 11  62.57

80 راسب 50620غغ7164زينب هليل فضاله كنيدح221852169013 12  0.00

95 ناجح 807797626982562زينه فرات محمد احميد221852169014 13  80.29

84 ناجح 8410096845091589سجا طالب جواد كاظم221852169015 14  84.14

62 راسب 5076522067730سجى كاظم مهيهي سهل221852169016 15  0.00

65 راسب 29210%33625218شهلء سعد عبد الحسين كاظم221852169017 16  0.00

92 ناجح 8192100807693614صقيل محمد هندي عبد ا221852169018 17  87.71

61 راسب 5356503563500فاطمه كريم ناصر شبيل221852169020 18  0.00

87 راسب 57500غ54غ66فرح هليل فضاله كنيدح221852169021 19  0.00

75 راسب 0%512963365018كافي حمود فاضل فليح221852169022 20  0.00

51 راسب 0غغ%50355019مريم راشد دشر عوده221852169024 21  0.00

86 راسب 0غغغ6550غنبا جعفر عذافه كعيد221852169025 22  0.00

68 راسب 3934655050500ندى فاضل مهيهي سهل221852169026 23  0.00

67 راسب 6150502150320نرجس علي مرواح محسن221852169027 24  0.00

75 راسب 500غغ66غ59نور الهدى طالب راضي خالد221852169028 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 النيل للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 64500غ647466نور صالح جهلول عيدان221852169029 26  0.00

79 ناجح 545051645550403هدى فاضل مهيهي سهل221852169030 27  57.57

المشاركون

27 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


