
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 الجواهري الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

128رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 ناجح 647550655055438تبارك ماجد حامد مجيد221512128021 1  62.57

81 معيد 5150553750500زهراء عبد الحسين هادي هجر221612128032 2  0.00

87 ناجح 556450565050412زينب هادي علوان مزبان221612128043 3  58.86

89 ناجح 735050506351426سجى م عبد العالي طاهر221612128045 4  60.86

76 معيد 3759510صفر5771ارزاق عبد الصاحب عبد الهادي عبيد221742128002 5  0.00

73 معيد 0صفر6966صفر72صفرانوار طه ياسين جخيور221742128003 6  0.00

74 معيد 423659520صفر50ايات حيدر عطية مسعد221742128004 7  0.00

82 معيد 5050283465400ايناس حسن جاسم بايش221742128005 8  0.00

63 ناجح 516450577085440تبارك ستار عبد علي حسين221742128006 9  62.86

88 ناجح 657883508985538دعاء محمود عطشان م221742128007 10  76.86

65 معيد 500م5039صفر67رهام كاظم جاسم م221742128009 11  0.00

69 معيد 4033570%343915زهراء حيدر محسن جبار221742128011 12  0.00

66 ناجح 646157546173436زهراء ذياب دشر راشد221742128012 13  62.29

77 معيد 0صفر507468صفر60زهراء م خلوي مهنه221742128014 14  0.00

66 ناجح 507450545054398زينب صبري كاظم عبيد221742128015 15  56.86

79 ناجح 587258557066458زينب عباس علي هاتف221742128016 16  65.43

67 معيد 0ممممم59سارة نجم فيصل نجم221742128017 17  0.00

95 معيد 950م9787م86سرى صابر حسون مهدي221742128018 18  0.00

71 ناجح 707054657976485سرى كاظم توفيق صخي221742128019 19  69.29

م معيد 0ممممممشهد عبد الرزاق عودة حسين221742128020 20  0.00

89 معيد 790مصفر8288صفرطيبة ليث خليل موسى221742128021 21  0.00

87 ناجح 799592969090629غدير طالب كاظم صبيح221742128023 22  89.86

85 معيد 5339255041540فاتن هيثم ذياب صادق221742128024 23  0.00

70 معيد 50410%52405016فاطمة جميل ايدام عكش221742128025 24  0.00

85 معيد 510صفرصفرصفر58صفرنور الهدى ناصر حسين ابو حميد221742128032 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 الجواهري الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

128رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

57 معيد 500%19%50232217وديان طالب كاظم صبيح221742128033 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 16 10 % 38.46

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

21 

21 

 80.95

21 

17 

19  2020 17 20 0 

12 12 11 13 16 0 

 63.16 60.00 55.00 76.47 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


