
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

81 معيد 0م50م593773اديان خليل علوان عويش221752199001 1  0.00

71 معيد 714250370صفر56ايات حسين جبار جايد221752199002 2  0.00

81 معيد 6050844150390ايات م جبار جلب221752199004 3  0.00

77 معيد 0م57685072صفرايمان كاظم جواد عبد ا221752199006 4  0.00

76 معيد 250صفرم575069ايناس سعدون محسن راهي221752199007 5  0.00

85 معيد 740صفرصفر686681بتول رحيم ماجد ناصر221752199008 6  0.00

71 معيد 5250595027400حنان عزيز عبد الواحد سلطان221752199011 7  0.00

م معيد 0ممممممحنين حسين خليبص حايف221752199012 8  0.00

66 معيد 0%534050502416حوراء رحيم محيبس شاهر221752199014 9  0.00

84 ناجح 715386575283486حوراء كاظم واعي خلف221752199015 10  69.43

84 معيد 0صفرعشرصفرصفر62محوراء منعثر عاشور عوده221752199016 11  0.00

85 ناجح 797889928485592دعاء خضر ريسان عباس221752199018 12  84.57

85 معيد 700صفر84648366دعاء عقيل جبير عبد الحسن221752199019 13  0.00

82 معيد 0صفر31صفر729279زهراء حسن جابر راهي221752199021 14  0.00

81 ناجح 627076676164481زهراء شريف جبار اسعيد221752199022 15  68.71

73 معيد 2928706726220زهراء عباس كاظم جوده221752199024 16  0.00

66 معيد 6357772725220زهراء عبد الحسين عيفان مشيري221752199025 17  0.00

85 معيد 0%13م26صفرصفرصفرزهراء علي طاهر بغيه221752199027 18  0.00

79 معيد 0%2416%65535119زينب حسين علي مسعد221752199029 19  0.00

85 معيد 600م8450م69زينب حميد ناصر عبد الحسن221752199030 20  0.00

68 معيد 38620صفر765051سجى صباح غافل مذخور221752199035 21  0.00

68 معيد 5029582522250سرى رشيد مهدي علي221752199036 22  0.00

75 معيد 5250655042690طيبه جابر عبد علي جبر221752199039 23  0.00

84 معيد 0صفرصفر6357صفر78عبير كريم جايد جاسم221752199040 24  0.00

77 معيد 7242647354720غصون حيدر حسين كماش221752199042 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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

92 معيد 0صفرمصفرصفرصفرصفرفاطمه الزهراء عادل طاهر بغيه221752199043 26  0.00

83 معيد 810صفر65578354فاطمه علوان عبد جخيور221752199044 27  0.00

84 معيد 0صفر7860صفرم66فاطمه علي م حسين221752199045 28  0.00

88 معيد 0صفر7978748281فاطمه محيي زغير وهيب221752199046 29  0.00

63 معيد 0%502650202017فرح احسان علي ساجت221752199047 30  0.00

82 معيد 6050640صفر62صفرندى عوده عزيز علي221752199049 31  0.00

81 ناجح 736186595054464نور شنان جاسم شريف221752199050 32  66.29

72 معيد 0صفرصفرصفر655574نوره علي ناجي حسين221752199052 33  0.00

82 ناجح 766283565364476هدى شهيد حسين كاظم221752199053 34  68.00

64 معيد 270صفر72507539هدى موسى فاخر حسن221752199054 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


