
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية النرجس اللبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

182رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 0غغغ8461غابرار عدنان حسن جابر221842182001 1  0.00

97 راسب 500غغغ75غاحلم عبد الرضا علي سعد221842182002 2  0.00

97 ناجح 687973898582573اماني رياض زويد خلف221842182003 3  81.86

86 ناجح 588057638262488تقى سالم حسن شهد221842182004 4  69.71

88 ناجح 678050576664472حكيمة سلمان عناد ساجت221842182005 5  67.43

94 راسب 8150640صفر8593حوراء حسين نعمه فتلوي221842182007 6  0.00

50 راسب 0غغغغغغحوراء شاكر حسن فنجان221842182008 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء عبد الباري سريح حسن221842182009 8  0.00

85 راسب 51500غغ6054حوراء محمد خريبط خليف221842182010 9  0.00

83 ناجح 605655585050412دعاء عبد الحسن ناجي موشنه221842182011 10  58.86

90 راسب 0غ50غغ80غزهراء عبيد ساجت كيطان221842182014 11  0.00

84 ناجح 555752525050400ساجدة حسين نعمه فتلوي221842182016 12  57.14

100 ناجح 777891799694615عفاف هادي محمد عجرش221842182018 13  87.86

65 راسب 0غغغغ5777فاطمة ماجد رشيد مطرود221842182019 14  0.00

78 راسب 0غ57غغ67غفاطمه ناجي طبك حمادي221842182021 15  0.00

89 راسب 0غغغغغ61منار فاضل عواد شراد221842182023 16  0.00

83 ناجح 559086747290550نبأ حسين هادي فيروز221842182024 17  78.57

62 راسب 0غغغ50غ51نور حيدر طالب وادي221842182025 18  0.00

67 راسب 0غغغغغغنور صدام صبري عليوي221842182026 19  0.00

97 ناجح 726850767568506نوره حمد مطرود حمزه221842182028 20  72.29

المشاركون

20 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

12 8 % 40.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

3 

3 

1  85 3 6 0 

1 7 5 3 6 0 

 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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