
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 نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 5451515038540ايه احمد ناصر علي221612199015 1  0.00

84 ناجح 625056505053405زهراء حسن علوان عزيز221612199040 2  57.86

90 ناجح 768588909889616ابتهال جعفر حسين جبر221742199001 3  88.00

89 ناجح 797675696880536اخلص سالم عوده ميس221742199002 4  76.57

86 راسب 5651550غ6351اساور مجيد عبد موزان221742199004 5  0.00

90 راسب 0غ50غ667058ايمان لطيف علي سلمان221742199006 6  0.00

89 ناجح 668664797779540بتول فهد ناصر سلمان221742199007 7  77.14

غ راسب 0غغغغغغحوراء ستار جبار حسين221742199011 8  0.00

88 ناجح 755184918276547دعاء شعلن هديه م221742199015 9  78.14

88 ناجح 645050777058457زهراء علي جواد عبد الكريم221742199021 10  65.29

91 راسب 750غغغ5878زهراء كريم خيون عيسى221742199023 11  0.00

81 راسب 5932535051500سجى عبد المير غدير شريف221742199029 12  0.00

86 ناجح 576070525950434سوسن محسن ضايف جوده221742199031 13  62.00

94 ناجح 709168725484533شجون عبد سمير محيميد221742199032 14  76.14

86 راسب 510غ80غ5565شدن عبد المير ازبالة مهوس221742199033 15  0.00

90 راسب 0غ505060غ54صفاء سعد لطيف هاشم221742199034 16  0.00

95 ناجح 7482711006570557عذراء جمعه جايد جاسم221742199035 17  79.57

91 راسب 730غ9986غ86فاطمة رياض شنان صيهود221742199037 18  0.00

95 ناجح 778980868380590فاطمه حسين خزعل بدر221742199038 19  84.29

85 ناجح 748272848077554ليلى حميد نصيف جاسم221742199041 20  79.14

86 ناجح 756879575374492مروه احمد ثامر عباس221742199042 21  70.29

75 راسب 660غغغغ55نبأ جمال عبيد عطيب221742199043 22  0.00

87 ناجح 798578867384572ندى صالح محيسن عوض221742199044 23  81.71

92 ناجح 736063646368483نور الهدى سعد هاشم م221742199045 24  69.00

57 راسب 0غغغغغغنور فالح بديوي فليح221742199047 25  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 نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

199رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغهدى بسيم عبد الحسن حمزه221742199049 26  0.00

74 راسب 508050520غغياسمين م فعيل يسر221742199055 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 14 % 51.85

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

6  52 9 2 0 

5 5 2 9 2 0 

 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


