
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 النوار الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

142رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

97 ناجح 626764595450453ابتهال علي صالح مهيدي221852142001 1  64.71

83 راسب 5051695061420اسراء خالد هتلر عبيد221852142002 2  0.00

93 راسب 73590صفر567884بدور اياد جليل عبد الحسين221852142003 3  0.00

89 راسب 5858794151500تبارك رعد مجيد عباس221852142004 4  0.00

91 ناجح 657585738150520تبارك ساجد مالح حسن221852142005 5  74.29

97 راسب 91979397980صفرتبارك ظافر كامل كاظم221852142006 6  0.00

81 راسب 0غغغغ5054جيهان عدنان ناصر حسين221852142007 7  0.00

95 ناجح 708798849989622حوراء علي ذياب محسن221852142008 8  88.86

78 راسب 0غ58غغ5066حوراء فراس رحيم صالح221852142009 9  0.00

80 راسب 2424503250250دلل غالب حسن بطي221852142010 10  0.00

غ راسب 0غغغغغ59رنا خليل خضير جباره221852142011 11  0.00

54 راسب 0غغغ53غغزهراء حسن بطي اشهيب221852142012 12  0.00

96 ناجح 729084777582576زهراء صلح نوري صادق221852142013 13  82.29

87 راسب 70660غ6884غزهراء عبد ا هجهوج اسماعيل221852142014 14  0.00

92 راسب 0غغغغ72غزينب سلمان رغيل جبر221852142015 15  0.00

98 ناجح 768996527863552ساره هادي طعيمه معارج221852142016 16  78.86

91 ناجح 656888505057469سحر عدنان حسان شلكه221852142017 17  67.00

54 راسب 0غغغغغغطيبه محمد عبد الحسن ياسين221852142018 18  0.00

69 راسب 0غ50غغغ50عذراء احمد مجيد ياسين221852142019 19  0.00

73 راسب 0غغغ50غغعذراء حسين شاهين حمود221852142020 20  0.00

91 راسب 0غ58غ61غ52فاطمه علي حسين علي221852142021 21  0.00

81 راسب 0غ50غ535255فاطمه غدير راشد بدح221852142022 22  0.00

89 ناجح 548065517556470منار حيدر علي لفي221852142023 23  67.14

74 راسب 5050565050370ميلد رحمن كامل كزار221852142024 24  0.00

94 ناجح 535489775083500نور الهدى تركي بشيت عبد الحسن221852142025 25  71.43

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 النوار الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

142رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 0غ50غ605050نور عماد حنون هادي221852142026 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 8 % 30.77

 100.00
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 75.00 0.00 72.73 100.00 57.14 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


