
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 جرف النصر الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

210رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 5850503750500نرجس عليوي موسى عبيد221742210029 1  0.00

81 ناجح 688185545579503آيات حيدر حسين عبد221842210001 2  71.86

79 ناجح 785973707185515أيمان جليل ضبيع كاظم221842210002 3  73.57

78 راسب 0غغغغ5650ابتسام زياره عواد دوحان221842210003 4  0.00

88 راسب 60520غغ7762ابرار مجيد شناوه سفيح221842210004 5  0.00

78 راسب 0غغغغغ50اسراء جبار حسن غشيم221842210005 6  0.00

76 راسب 0غ52غ60غ62اسماء هاني قاسم حمدان221842210006 7  0.00

73 راسب 0غغغغ50غالتفات جليل ضبيع كاظم221842210008 8  0.00

82 راسب 0غ6856565450جنان ميثم قاسم حمدان221842210009 9  0.00

63 راسب 0غغ50غغ59حوراء رياض جعفر جازع221842210010 10  0.00

86 راسب 60510غغ7172زهراء ساير جابر عايد221842210012 11  0.00

92 راسب 0غغ84غ8683زهراء عصام عنيد حامي221842210013 12  0.00

95 راسب 51750صفر818189زهراء علي كامل عبد المير221842210014 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب هشام عوزان كاظم221842210015 14  0.00

75 راسب 50500غغ5459ساره حياوي ايدام غميس221842210016 15  0.00

95 راسب 520غغغ8983سجى جابر طحيبش حسين221842210017 16  0.00

85 راسب 0غغغ76غ70سجى حميد صخي رميض221842210018 17  0.00

91 ناجح 848987547977561عذراء كاظم خلف محمد221842210019 18  80.14

93 راسب 0غغغ58غ61مريم وادي كاظم محمد221842210020 19  0.00

56 ناجح 595050505051366نبراس رضا كطان زغير221842210021 20  52.29

96 راسب 8585880غ9093نور الهدى علي قاسم حامي221842210023 21  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 جرف النصر الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

210رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 4 % 19.05

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

3  24 5 3 0 

3 2 3 5 3 0 

 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


