
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 نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 819386738583588ايمان لطيف علي سلمان221842199003 1  84.00

89 ناجح 727978576182518آيه شريف جبار اسعيد221842199004 2  74.00

93 راسب 61630غ727258بنين شعيبث بزيع راضي221842199005 3  0.00

96 ناجح 838698859592635بنين طاهر عبد ا علي221842199006 4  90.71

97 ناجح 7910067777053543تبارك خليل شرباك حاتم221842199008 5  77.57

83 راسب 5621565064520تبارك ستار حواس حسن221842199009 6  0.00

90 راسب 500غغغ76غحنين سلم محمد فرحان221842199010 7  0.00

83 راسب 6436575150500داليا فاضل عباس محيل221842199012 8  0.00

غ راسب 64660غغ87100رسل وهاب ذياب علي221842199014 9  0.00

96 ناجح 899683778993623زهراء كريم خيون عيسى221842199017 10  89.00

غ راسب 846574670غ84زينب صبار واوي لعيوس221842199018 11  0.00

87 راسب 600غغغ9274زينب علي عمران عيسى221842199019 12  0.00

95 راسب 0غغغغ85غسجى عادل كاصد مفتن221842199023 13  0.00

92 راسب 700غغ819898سرى جاسم طاهر جبر221842199024 14  0.00

91 ناجح 686997507350498صفاء سعد لطيف هاشم221842199026 15  71.14

90 ناجح 8810094779298639ضحى خالد مهدي ثامر221842199028 16  91.29

59 راسب 6237502850500غدير عواد حسين علي221842199031 17  0.00

94 راسب 560غغ86غ72غدير فيصل غازي مرداس221842199032 18  0.00

97 ناجح 847890797071569فاطمه سامي حمود خلف221842199034 19  81.29

90 راسب 750غ8868غ70فاطمه نصار نعيم منصور221842199037 20  0.00

90 ناجح 869199909180627مريم علي حسين عباس221842199039 21  89.57

83 راسب 0غ70غ857281مهجة عارف سدخان جباره221842199040 22  0.00

90 ناجح 796696707262535نبأ جمال عبيد عطيب221842199041 23  76.43

95 راسب 6167815638630نور فالح بديوي فليح221842199042 24  0.00

94 راسب 820غغ758778هاجر ستار عنيد عواد221842199043 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 640غغ869067وجدان فرحان دويج مطير221842199044 26  0.00

86 راسب 376056510%6516وجدان مهدي عليوي بجاي221842199045 27  0.00

83 ناجح 737250855255470ياسمين محمد فعيل يسر221842199047 28  67.14

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 11 % 39.29

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

1 

1 

7  614 3 5 0 

3 5 13 2 5 0 

 42.86 83.33 92.86 66.67 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


