
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 766659505867469اسراء عبد العالي عبد خلف221612199006 1  67.00

92 ناجح 535050765050421ايات علي كاظم غالب221612199012 2  60.14

86 معيد 5451515022540ايه احمد ناصر علي221612199015 3  0.00

96 ناجح 506150565564432حنين عبد حسين حنيحن221612199021 4  61.71

99 ناجح 735476508752491حوراء فهد ناصر سلمان221612199027 5  70.14

84 معيد 6250315050530زهراء حسن علوان عزيز221612199040 6  0.00

100 ناجح 625754845063470سجى سمير عبد حسين221612199056 7  67.14

100 ناجح 676763687279516منى صالح ديوان باهض221612199076 8  73.71

90 معيد 0صفر9098صفر7685ابتهال جعفر حسين جبر221742199001 9  0.00

89 معيد 800م7569م79اخلص سالم عوده ميس221742199002 10  0.00

89 ناجح 685070815275485ازل كريم فالح زباله221742199003 11  69.29

86 معيد 6351285651550اساور مجيد عبد موزان221742199004 12  0.00

88 ناجح 635362565252426اسراء عباس رشيد هاشم221742199005 13  60.86

90 معيد 50400صفر667058ايمان لطيف علي سلمان221742199006 14  0.00

89 معيد 0صفر647977م66بتول فهد ناصر سلمان221742199007 15  0.00

87 ناجح 585050685067430بدور حسن جاسب داود221742199008 16  61.43

90 ناجح 656974735080501بيداء حسن علي حسين221742199009 17  71.57

م معيد 0ممممممحوراء ستار جبار حسين221742199011 18  0.00

91 ناجح 755880857980548حوراء علي حسين شراد221742199013 19  78.29

88 معيد 9182760صفر7551دعاء شعلن هديه م221742199015 20  0.00

90 ناجح 827178587272523دعاء فيصل غازي مرداس221742199016 21  74.71

88 معيد 6450507731580زهراء علي جواد عبد الكريم221742199021 22  0.00

91 معيد 42750صفرصفر5878زهراء كريم خيون عيسى221742199023 23  0.00

90 ناجح 668970617787540زينب سعد كشاش حميدي221742199024 24  77.14

92 ناجح 939292908584628زينب نصار نعيم منصور221742199025 25  89.71

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
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199رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 5923534125500سجى عبد المير غدير شريف221742199029 26  0.00

86 معيد 5735705233500سوسن محسن ضايف جوده221742199031 27  0.00

94 معيد 840م70916872شجون عبد سمير محيميد221742199032 28  0.00

86 معيد 510اثنتان55652280شدن عبد المير ازبالة مهوس221742199033 29  0.00

90 معيد 0صفر505060م54صفاء سعد لطيف هاشم221742199034 30  0.00

95 معيد 700%10017صفر7482عذراء جمعه جايد جاسم221742199035 31  0.00

91 معيد 730م9986م86فاطمة رياض شنان صيهود221742199037 32  0.00

صفر معيد 8683800صفر7789فاطمه حسين خزعل بدر221742199038 33  0.00

90 ناجح 715664717874504فاطمه فاخر هندي معيدي221742199039 34  72.00

89 ناجح 656150825271470كوثر رشيد حبيب راهي221742199040 35  67.14

85 معيد 728480770صفر74ليلى حميد نصيف جاسم221742199041 36  0.00

86 معيد 740مصفرصفر7568مروه احمد ثامر عباس221742199042 37  0.00

75 معيد 660ممصفر5528نبأ جمال عبيد عطيب221742199043 38  0.00

87 معيد 840م7886م79ندى صالح محيسن عوض221742199044 39  0.00

92 معيد 7360636439680نور الهدى سعد هاشم م221742199045 40  0.00

92 ناجح 839283877581593نور شريف جبار اسعيد221742199046 41  84.71

57 معيد 0صفرصفرصفرصفر3325نور فالح بديوي فليح221742199047 42  0.00

90 ناجح 817776888271565نوره حسين عبث حسن221742199048 43  80.71

م معيد 0ممممممهدى بسيم عبد الحسن حمزه221742199049 44  0.00

88 ناجح 959899989993670هدى ستار عنيد عواد221742199050 45  95.71

90 ناجح 898879727974571هدى صبيح موحان عاشور221742199051 46  81.57

75 ناجح 695557595666437هدى عذاب حسن عامر221742199052 47  62.43

74 معيد 34508050520صفرياسمين م فعيل يسر221742199055 48  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية نسيبة النصارية للبنات

التسلسل

2017/2016
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الحيائي

المشاركون

48 
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عمار اسماعيل خليل زكي


