
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 النوار الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

142رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 625059625264449تبارك علي ناهي جبار221612142010 1  64.14

71 راسب 5050265036500حنين علوان لوشي مخيلف221742142005 2  0.00

76 راسب 0غغصفر505531حوراء رياض كاطع كيف221742142006 3  0.00

76 راسب 5052325050600حوراء م غالي جولن221742142007 4  0.00

80 راسب 0غغ82غ79غخوله هلل م جبر221742142009 5  0.00

89 راسب 730غغغ8390رتاج كريم شاكر هوبي221742142010 6  0.00

86 راسب 0غغ99غ9296زهراء عبد الحسن طاهر جدران221742142012 7  0.00

85 راسب 0غغ50غ5750زهراء كاطع كيف جار ا221742142013 8  0.00

78 راسب 51700غغ6897زهراء م حبيب جمشير221742142014 9  0.00

87 راسب 83660غ778883زينب رعد عبد صالح221742142015 10  0.00

75 راسب 5050522641500ساره رحيم حنيش حسين221742142016 11  0.00

82 راسب 5055542630500شهد عادل خضير عباس221742142020 12  0.00

90 ناجح 829973859297618شيماء م فليح خليفه221742142021 13  88.29

90 راسب 0غغغغغغصفا علي صالح عبد الحسن221742142022 14  0.00

74 راسب 0غغغغغغطيف عماد ناظم صادق221742142023 15  0.00

غ راسب 870غ90غ9598فاطمه احمد فليح حسن221742142025 16  0.00

75 ناجح 778062535565467فاطمه حامد نعيم حسون221742142026 17  66.71

غ راسب 570غ78غغغفاطمه ريسان صالح مهيدي221742142027 18  0.00

86 راسب 500غغ7674غفاطمه مزاحم قاسم صالح221742142028 19  0.00

94 راسب 0غ90938588غمريم كريم كامل ثويني221742142029 20  0.00

93 راسب 92890غ808491هديل جواد كاظم نعيمه221742142033 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 النوار الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

142رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 3 % 14.29

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

1  44 3 2 0 

1 1 1 0 2 0 

 100.00 25.00 25.00 0.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


