
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 جرف النصر الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

210رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 656978566059482زينب علي جحيل عبود221612210008 1  68.86

64 راسب 0غغغغ5956آيات حيدر حسين عبد221742210001 2  0.00

85 راسب 57500غغغ56ازهار علي زامل جاسم221742210002 3  0.00

93 راسب 780غغ64غغاعياد خفيف ناصر حسين221742210004 4  0.00

85 ناجح 605065507655441الء بادي حسين جبير221742210006 5  63.00

99 ناجح 808795837992615ايات م فالح فشاخ221742210007 6  87.86

94 راسب 850غ57غغ71تبارك مطشر طعيمة حداوي221742210009 7  0.00

56 راسب 0غغغغغغحنان خالد نادي عويد221742210010 8  0.00

93 راسب 92917895870غحوراء صلح حسن يعقوب221742210011 9  0.00

100 ناجح 619178706588553حوراء كريم عبد الحسن مطير221742210012 10  79.00

95 راسب 870غ100غ8995رانيا وليد جهاد مريهج221742210015 11  0.00

غ راسب 0غ705053غ56رسل عباس حلو مطلك221742210016 12  0.00

85 راسب 0غغ76غ8099رمله عبد الحسن فجيل حيدر221742210018 13  0.00

59 راسب 3039350%505017زهراء حسين خضر حميد221742210019 14  0.00

74 راسب 0غغغغغ50زهراء حسين زغير فرحان221742210020 15  0.00

85 راسب 0غغغغغغسجى فالح مهدي نعمه221742210021 16  0.00

88 ناجح 625067505165433سناء كريم رزاق راشد221742210022 17  61.86

89 راسب 5467673650530شهد خضير عباس مطر221742210023 18  0.00

92 راسب 500غغ58غ50ضحى مجيد كاظم محسن221742210024 19  0.00

50 راسب 0غغغغغغغيداء حسين محيل معيشي221742210026 20  0.00

60 راسب 0غغغغغغفاطمه لعيبي هاشم حافظ221742210027 21  0.00

89 راسب 0غ50غ50غ50مريم وادي كاظم م221742210028 22  0.00

85 راسب 5850502950500نرجس عليوي موسى عبيد221742210029 23  0.00

غ راسب 0غغ74غ65غنور قاسم لعيوس هاشم221742210031 24  0.00

87 راسب 0غغغغغغنوران كريم حسن علوي221742210032 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 جرف النصر الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

210رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 7355505141680هيفا عبد العالي رسول سلمان221742210033 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 5 % 19.23

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

4  24 3 1 0 

4 1 1 1 0 0 

 100.00 50.00 25.00 33.33 0.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


