
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 معيد 6250596222640تبارك علي ناهي جبار221612142010 1  0.00

90 ناجح 727381687361518ام البنين صفاء م خضر221742142001 2  74.00

92 ناجح 829484798367581انفال مكطوف نعيمه محيسن221742142002 3  83.00

90 ناجح 8598908610097646تبارك عبد الحسين راشد معارج221742142003 4  92.29

89 ناجح 929592929583638جمانه صالح خميس جابر221742142004 5  91.14

71 معيد 5034500صفر5050حنين علوان لوشي مخيلف221742142005 6  0.00

76 معيد 0%16صفرصفرصفرصفرصفرحوراء رياض كاطع كيف221742142006 7  0.00

76 معيد 5052335050400حوراء م غالي جولن221742142007 8  0.00

93 ناجح 919992929385645حوراء هادي اجياد ناشي221742142008 9  92.14

80 معيد 0صفرصفر82صفر79مخوله هلل م جبر221742142009 10  0.00

89 معيد 730صفرصفرصفر8390رتاج كريم شاكر هوبي221742142010 11  0.00

92 ناجح 949586878481619ريم عارف عاصي كعود221742142011 12  88.43

86 معيد 0صفرصفر99صفر9296زهراء عبد الحسن طاهر جدران221742142012 13  0.00

85 معيد 5025410صفر5750زهراء كاطع كيف جار ا221742142013 14  0.00

78 معيد 6897344151700زهراء م حبيب جمشير221742142014 15  0.00

87 معيد 83660صفر778883زينب رعد عبد صالح221742142015 16  0.00

75 معيد 5050523431500ساره رحيم حنيش حسين221742142016 17  0.00

90 ناجح 788486677970554ساره عمار عبد الرضا م221742142017 18  79.14

90 ناجح 506968727450473سجى جاسم خاجي علي221742142018 19  67.57

95 ناجح 929594879299654شكران رزاق ساجت هيلم221742142019 20  93.43

82 معيد 41500صفر505554شهد عادل خضير عباس221742142020 21  0.00

90 معيد 0صفر8592صفر8299شيماء م فليح خليفه221742142021 22  0.00

90 معيد 0ممممممصفا علي صالح عبد الحسن221742142022 23  0.00

74 معيد 250اثنتان%32392316طيف عماد ناظم صادق221742142023 24  0.00

94 ناجح 749691848779605علياء عبد الرضا مقدر كزار221742142024 25  86.43

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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 870صفر90صفر9598فاطمه احمد فليح حسن221742142025 26  0.00

75 معيد 55650صفر778062فاطمه حامد نعيم حسون221742142026 27  0.00

صفر معيد 570صفر2578صفر37فاطمه ريسان صالح مهيدي221742142027 28  0.00

86 معيد 500صفرم7674صفرفاطمه مزاحم قاسم صالح221742142028 29  0.00

94 معيد 0م90938588صفرمريم كريم كامل ثويني221742142029 30  0.00

92 ناجح 879393949591645ملك هادي علوي دفار221742142030 31  92.14

93 معيد 92890صفر808491هديل جواد كاظم نعيمه221742142033 32  0.00
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