
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 الحريري الهلية اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

185رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغايات هليل نعمه طبر221742185005 1  0.00

91 ناجح 9297971009898673ايمان حسن فالح حسن221742185008 2  96.14

80 راسب 0غ717298غ67براء عبد الستار جابر كشيش221742185009 3  0.00

78 ناجح 527352626452433تبارك حيدر يونس عزيز221742185010 4  61.86

87 راسب 0غغغغ7395رؤد اسماعيل عبد الجليل اسماعيل221742185015 5  0.00

86 ناجح 678873535066483ربى عبد الكريم شريف ناهي221742185016 6  69.00

غ راسب 0غ7685غغغريام كامل عليوي عجيل221742185022 7  0.00

صفر راسب 0غغغ50غ9695زهراء حامد محسن عسكر221742185023 8  0.00

89 راسب 75750غ656653زهراء حسين عبد حاتم221742185024 9  0.00

96 ناجح 961001009597100684زهراء شاكر عبد علي عبد221742185026 10  97.71

85 راسب 0غ8492778294زهراء مضارب مفتن ناصر221742185028 11  0.00

84 راسب 0غغ70غ6884زينب حسين عبد الغني عبد علي221742185033 12  0.00

91 راسب 0غغغغغغزينب حيدر حسن حبيب221742185034 13  0.00

89 ناجح 929696959698662زينب م عوده خلف221742185036 14  94.57

87 ناجح 868292928792618سجى عباس راهي هاشم221742185039 15  88.29

77 راسب 52500غ768164شهد كمال خضير هلوس221742185042 16  0.00

97 ناجح 828782878286603ضحى مرتضى نصيف يوسف221742185046 17  86.14

100 ناجح 941009594948986666فاطمه خليبص خلوفي ردام221742185050 18  95.14

84 راسب 830غغ78غغليليان بيادور عجيل خليوي221742185053 19  0.00

87 راسب 0غغغ848883مروه جبار خلف سلطان221742185055 20  0.00

86 ناجح 707873879563552مريم م عوده خلف221742185059 21  78.86

92 راسب 0غ931001009994مريم نجاح رستم محسن221742185060 22  0.00

75 ناجح 677978798555518ملك بدر فالح صخي221742185062 23  74.00

88 ناجح 8796881009198648ملك رائد كريمش صاحب221742185063 24  92.57

90 ناجح 9397861009896660ملك محسن علي طلع221742185065 25  94.29

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 الحريري الهلية اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

185رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 0غ86غ869195ملك مظفر معيوف ضاحي221742185066 26  0.00

93 راسب 960غ87778588مهجه ابراهيم سبتي ابراهيم221742185067 27  0.00

90 راسب 7281800غ87غميعاد حمد جرد شباط221742185069 28  0.00

95 راسب 620غ5984غ87نرجس خميس شبوط خليف221742185071 29  0.00

غ راسب 0غغغغغغنرجس علء حسين عجيمي221742185072 30  0.00

83 راسب 0غ9299غ8391نها جاسب فرهود صكبان221742185073 31  0.00

90 راسب 0غغ6074غ67نور الهدى حافظ انصاف عايز221742185076 32  0.00

غ راسب 0غغ56غغغنور راشد شاكر حسن221742185079 33  0.00

90 ناجح 898391608998600نوف فالح مهدي بجاي221742185083 34  85.71

87 ناجح 838052727675525ولء أحمد غني سرفان221742185088 35  75.00

المشاركون

35 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 14 % 40.00

 66.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

2 

 100.00

4 

4 

4  56 3 7 1 
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 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


