
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

ثانوية نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 0غ50غ73غ59اديان خليل علوان عويش221752199001 1  0.00

71 راسب 0غ50غ71غ56ايات حسين جبار جايد221752199002 2  0.00

81 ناجح 605084505070445ايات م جبار جلب221752199004 3  63.57

77 ناجح 725768507253449ايمان كاظم جواد عبد ا221752199006 4  64.14

76 راسب 0غغغ575069ايناس سعدون محسن راهي221752199007 5  0.00

85 راسب 740غغ686681بتول رحيم ماجد ناصر221752199008 6  0.00

71 راسب 5250595050330حنان عزيز عبد الواحد سلطان221752199011 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغحنين حسين خليبص حايف221752199012 8  0.00

66 راسب 5350505038380حوراء رحيم محيبس شاهر221752199014 9  0.00

84 راسب 0%18غغ706263حوراء منعثر عاشور عوده221752199016 10  0.00

85 ناجح 846483665070502دعاء عقيل جبير عبد الحسن221752199019 11  71.71

82 راسب 7292793269720زهراء حسن جابر راهي221752199021 12  0.00

73 ناجح 768070676690522زهراء عباس كاظم جوده221752199024 13  74.57

66 راسب 50240%63577712زهراء عبد الحسين عيفان مشيري221752199025 14  0.00

85 راسب 8071842621310زهراء علي طاهر بغيه221752199027 15  0.00

79 راسب 0%2711%65535114زينب حسين علي مسعد221752199029 16  0.00

85 راسب 6950845026600زينب حميد ناصر عبد الحسن221752199030 17  0.00

68 راسب 620غغ765051سجى صباح غافل مذخور221752199035 18  0.00

68 راسب 320%5050582016سرى رشيد مهدي علي221752199036 19  0.00

75 ناجح 525065506369424طيبه جابر عبد علي جبر221752199039 20  60.57

84 ناجح 786063575059451عبير كريم جايد جاسم221752199040 21  64.43

77 ناجح 727564735472487غصون حيدر حسين كماش221752199042 22  69.57

92 راسب 8165935042680فاطمه الزهراء عادل طاهر بغيه221752199043 23  0.00

83 ناجح 655783545181474فاطمه علوان عبد جخيور221752199044 24  67.71

84 راسب 6663767860340فاطمه علي م حسين221752199045 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

ثانوية نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 ناجح 797874828175557فاطمه محيي زغير وهيب221752199046 26  79.57

63 راسب 0غغغ50غ50فرح احسان علي ساجت221752199047 27  0.00

82 ناجح 776278605064473ندى عوده عزيز علي221752199049 28  67.57

72 راسب 0غغغ655574نوره علي ناجي حسين221752199052 29  0.00

64 راسب 0غغغ725075هدى موسى فاخر حسن221752199054 30  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


