
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 6569783560590زينب علي جحيل عبود221612210008 1  0.00

64 معيد 0صفر3839صفر5956آيات حيدر حسين عبد221742210001 2  0.00

85 معيد 5639423657500ازهار علي زامل جاسم221742210002 3  0.00

96 ناجح 889595709190625اسماء عاشور خليل شغين221742210003 4  89.29

93 معيد 37780صفر3664ماعياد خفيف ناصر حسين221742210004 5  0.00

97 ناجح 799280809479601اكفاء رحيم كشاش خريبط221742210005 6  85.86

85 معيد 6050654176550الء بادي حسين جبير221742210006 7  0.00

99 معيد 958379920صفر80ايات م فالح فشاخ221742210007 8  0.00

90 ناجح 798680708971565ايه حامد معارج حمد221742210008 9  80.71

94 معيد 850م57مم71تبارك مطشر طعيمة حداوي221742210009 10  0.00

56 معيد 0صفرصفر%14صفرصفر41حنان خالد نادي عويد221742210010 11  0.00

93 معيد 92917895870صفرحوراء صلح حسن يعقوب221742210011 12  0.00

100 معيد 880م7870صفر61حوراء كريم عبد الحسن مطير221742210012 13  0.00

87 ناجح 618269777570521ختام حسين علي جعفر221742210013 14  74.43

82 ناجح 707773567973510دعاء أسعد م حمود221742210014 15  72.86

95 معيد 870صفر100م8995رانيا وليد جهاد مريهج221742210015 16  0.00

صفر معيد 0صفر705053صفر56رسل عباس حلو مطلك221742210016 17  0.00

91 ناجح 869890959492646رشا طالب كريم شاهين221742210017 18  92.29

85 معيد 0مصفر76صفر8099رمله عبد الحسن فجيل حيدر221742210018 19  0.00

59 معيد 5041303537290زهراء حسين خضر حميد221742210019 20  0.00

74 معيد 5026312934280زهراء حسين زغير فرحان221742210020 21  0.00

85 معيد 0صفرصفرممصفرصفرسجى فالح مهدي نعمه221742210021 22  0.00

88 معيد 6228675051650سناء كريم رزاق راشد221742210022 23  0.00

89 معيد 50530صفر546767شهد خضير عباس مطر221742210023 24  0.00

92 معيد 500صفرم504258ضحى مجيد كاظم محسن221742210024 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 785770586576497ضي يحيى مهدي هاشم221742210025 26  71.00

50 معيد 0صفرممصفرمصفرغيداء حسين محيل معيشي221742210026 27  0.00

60 معيد 0مصفرم2024صفرفاطمه لعيبي هاشم حافظ221742210027 28  0.00

89 معيد 0م5032503450مريم وادي كاظم م221742210028 29  0.00

85 معيد 5850503850500نرجس عليوي موسى عبيد221742210029 30  0.00

87 ناجح 758963959395597نور عبد الهادي دخيل هادي221742210030 31  85.29

صفر معيد 0صفرصفر74صفر65صفرنور قاسم لعيوس هاشم221742210031 32  0.00

87 معيد 400م%2818صفرصفرنوران كريم حسن علوي221742210032 33  0.00

78 معيد 680صفر51صفر7355هيفا عبد العالي رسول سلمان221742210033 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


