
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

2018/2017

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 53590غ606260آيات عبد الرزاق صالح عبد الهادي221852199002 1  0.00

82 راسب 500غغغ6351ايات عماد مديح هنيدي221852199003 2  0.00

83 راسب 5929652937530بتول ستار صبر نصيف221852199005 3  0.00

91 ناجح 759288506273531تقى حكيم جاسم حسين221852199009 4  75.86

79 راسب 5029573727580حنين حسين خليبص حايف221852199012 5  0.00

80 ناجح 565553505050394حوراء رحيم محيبس شاهر221852199013 6  56.29

75 راسب 630غغ60غغديار صالح بديوي فليح221852199017 7  0.00

82 راسب 5032605041500رقيه حيدر طاهر بغيه221852199019 8  0.00

86 راسب 600غغ658375زهراء جليل جاسم كاظم221852199021 9  0.00

88 ناجح 607882595064481زهراء خالد كامل ناصر221852199022 10  68.71

83 ناجح 677180505861470زهراء عبد الحسين عيفان مشيري221852199023 11  67.14

88 ناجح 795096796550507زهراء علي طاهر بغيه221852199024 12  72.43

76 راسب 5952615025360زهراء علي ناصر نصير221852199025 13  0.00

85 راسب 7483737138670زهراء هاشم جبار خليف221852199027 14  0.00

88 راسب 670غ6960غ62زينب صالح مهدي سالم221852199029 15  0.00

80 راسب 5242656540720زينب عقيل ريسان محمد221852199030 16  0.00

83 ناجح 556969566158451زينب قاسم لفته حسن221852199032 17  64.43

83 راسب 6326665757520زينه شريف حسين مذبوب221852199034 18  0.00

86 ناجح 809484948080598سجى صباح غافل مذخور221852199036 19  85.43

80 ناجح 716293505050456سرى رشيد مهدي علي221852199038 20  65.14

78 راسب 5137702331590عذاري حامد طعيمه معله221852199042 21  0.00

91 راسب 530غ5758غ63فاطمه حسين عبود رضا221852199043 22  0.00

78 ناجح 545079505052413مروه عبد الحسين مهوس حناوى221852199045 23  59.00

83 ناجح 685762595065444نبأ فلح جاسم عجيل221852199047 24  63.43

66 ناجح 505959505050384نور الهدى نجم عبد ورد221852199048 25  54.86

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

2018/2017

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 590غ5153غ63نور نعمه هنيدي منشد221852199050 26  0.00

88 ناجح 696781505473482نوره علي ناجي حسين221852199051 27  68.86

79 ناجح 718477707373527وعد نجم عبد ا داود221852199054 28  75.29

83 راسب 750غغ737568يقين حسين علي تبينه221852199055 29  0.00

المشاركون

29 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 13 % 44.83

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 0.00

0 

0 

8  116 17 3 0 

2 1 13 10 2 0 

 25.00 100.00 81.25 58.82 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


