
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية النرجس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

182رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 505770675059439انوار شايع خليف صبيح221722182003 1  62.71

74 راسب 5252665250340ايات جاسم م محي221722182004 2  0.00

81 راسب 5736546550500بتول عبد الرحمن خريبط سلمان221722182006 3  0.00

89 ناجح 576266506060444تبارك سالم حسن شهد221722182007 4  63.43

73 راسب 5067263050500رانيه جاسم حسن زغير221722182011 5  0.00

81 ناجح 555850505150395رغده محيسن رمضان حسين221722182013 6  56.43

68 ناجح 586450506054404زهراء صفر علي كشكول221722182014 7  57.71

87 ناجح 506050505053400زهراء غالب عبد علي بدر221722182015 8  57.14

78 ناجح 565265505153405ساره سلمان غازي ثجيل221722182017 9  57.86

55 راسب 3550330صفر3738ساره عبد المنعم عبد الهادي محسن221722182018 10  0.00

77 راسب 530غ56653369سجى صبيح حسن حميد221722182019 11  0.00

77 ناجح 535069505254405صابرين محسن مشعل سعيد221722182020 12  57.86

77 ناجح 659282506562493ضحى وصفي غافل بخيت221722182021 13  70.43

80 ناجح 616968817263494غدير علي حسين هليل221722182022 14  70.57

64 ناجح 505050575152374غدير م جابر حسين221722182023 15  53.43

75 راسب 0غ725352غ60مروه علي هادي ثجيل221722182025 16  0.00

58 راسب 5039505057590مريم جاسم م عاجل221722182026 17  0.00

63 راسب 7934520%505419مريم طالب علي كزار221722182027 18  0.00

68 ناجح 525552575050384نور نعيم ثجيل شنين221722182028 19  54.86

72 راسب 5050635032550ولء ناظم عليعل خلف221722182029 20  0.00
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