
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 للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

416رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 0%18%15صفرم5850اثمار صاحب مزهر طاهر221842416001 1  0.00

81 معيد 300صفرصفر50صفر54اسيل جبار خويط كوين221842416002 2  0.00

84 معيد 600صفر6328صفر76اسيل عقيل عبد الصاحب توفيق221842416003 3  0.00

87 معيد 0م2024صفرصفر50امال ساجت هادي حسين221842416004 4  0.00

90 معيد 32280صفر656154ايمان جمعه مالح ناصر221842416005 5  0.00

77 معيد 32280صفر502939بدور شعلن كطيف كزار221842416006 6  0.00

85 معيد 500صفرصفر51صفر54بشائر جبار خلف شبيب221842416007 7  0.00

74 معيد 20210صفر405740رباب عدي غازي ثامر221842416008 8  0.00

79 معيد 5586396276660زهراء عباس طعمه عذيب221842416009 9  0.00

59 معيد 270صفر50313631زهراء عبد المير داشر غالي221842416010 10  0.00

93 ناجح 718292505166505زينب علي زبار ذرب221842416011 11  72.14

77 معيد 5269350صفر3952سارة مشتاق طالب عناية221842416012 12  0.00

65 معيد 280م26صفرصفر40غفران حسن زغير مطلك221842416013 13  0.00

70 معيد 220صفرصفر425021فاطمة عودة لفته واوي221842416014 14  0.00

91 معيد 36540صفر807160كوثر هادي هول بهاض221842416015 15  0.00

64 معيد 310%15%50295013لمياء طاهر فرهود مجهول221842416016 16  0.00

85 معيد 580صفر50صفر50صفرليلى جواد كاظم عريان221842416017 17  0.00

75 معيد 0صفرصفرصفر503042منتهى عبد الزهرة بريسم هليل221842416018 18  0.00

90 ناجح 787580777686562ندى عبد الشريف والي جراد221842416019 19  80.29

78 معيد 340متسع%15صفر50نرجس علي نايف عاجل221842416020 20  0.00

86 معيد 640صفرصفر7061صفرنعمات علوي هول بهاض221842416021 21  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 للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

416رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 19 2 % 9.52

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

21 

21 

 71.43

21 

15 

21  2021 19 20 0 

11 9 5 4 8 0 

 52.38 45.00 23.81 21.05 40.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


