
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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 615171525964434اديان جعفر حبيب محمد221842155001 1  62.00

94 ناجح 778777566860519اديان مثنى خشان مطر221842155002 2  74.14

غ راسب 0غغغغغغاديان محمد ادهام علي221842155003 3  0.00

81 ناجح 635761505850420ازهار سلمان محسن فرحان221842155004 4  60.00

غ راسب 0غغغغ5757الء نبيل عواد عبد221842155005 5  0.00

81 راسب 5838605057550الزهراء منصور علي ناصر221842155006 6  0.00

95 ناجح 625050535550415اية احمد جبار نعمة221842155008 7  59.29

82 راسب 0غغغغ72غايناس شعلن هندي دواس221842155011 8  0.00

96 ناجح 989692989899677بركات خضر عبد العباس منعثر221842155012 9  96.71

76 راسب 0غغغغغ60بنين عادل ناصر حسين221842155013 10  0.00

90 ناجح 665571525650440بيداء حسين عمير عبد221842155014 11  62.86

97 راسب 0غغغغغ69تبارك حيدر جاسب حمودة221842155015 12  0.00

87 راسب 700غ50غ6171تبارك خالد عطشان هايم221842155016 13  0.00

80 راسب 0غغغغ50غتهاني نعيم جحيل هداد221842155017 14  0.00

93 راسب 84890غ806388حنان سعد مشني مطر221842155018 15  0.00

96 ناجح 879591507981579حنين عدنان محمد خلف221842155019 16  82.71

78 راسب 6873745052390حوراء حسين عمير عبد221842155020 17  0.00

76 راسب 0غغغغغغحوراء صباح حسن شنيشل221842155021 18  0.00

82 راسب 0غغغغغ52حوراء علي كاظم ناصر221842155022 19  0.00

86 راسب 550غغ646150دعاء علي كاظم سلهو221842155023 20  0.00

86 راسب 55530غ626850دعاء محسن غيثان جبر221842155024 21  0.00

84 راسب 0غغغ63غغديانا حمد طاهر علي221842155025 22  0.00

87 راسب 0غ5150غ72غرؤى فاضل صبري نعمة221842155026 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغرانيا علي عبد علي نجم221842155027 24  0.00

87 ناجح 777384626779529رانيا ليث جاسم وادي221842155028 25  75.57

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 خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 608066605762479رحمة هيثم سالم ابراهيم221842155029 26  68.43

80 راسب 730غغ76غغرسل جاسم حنش جابر221842155030 27  0.00

78 راسب 500غغغغ63رسل علي خضير صلبوخ221842155031 28  0.00

84 ناجح 625860505050414رغد خالد عزران نجم221842155032 29  59.14

86 ناجح 536661506672454روان جبار خليف محيسن221842155033 30  64.86

99 ناجح 608775507385529روان رافع مطر عبود221842155034 31  75.57

95 ناجح 908782567461545روان زياد طارق محسن221842155035 32  77.86

91 ناجح 687581505365483زمزم منصور علي جبر221842155036 33  69.00

86 راسب 5628713150570زمن علي هاشم سلمان221842155037 34  0.00

91 ناجح 775372515062456زهراء امجد ستار كاظم221842155038 35  65.14

89 راسب 670غغغ6564زهراء حسين شنيور غافل221842155039 36  0.00

91 ناجح 727378788588565زهراء عباس جاسم جبر221842155040 37  80.71

غ راسب 0غغغغغغزهراء عباس خليف حسن221842155041 38  0.00

97 ناجح 586366505065449زهراء علي عبد الكاظم جابر221842155042 39  64.14

74 راسب 5850503635320زهراء فليح طالب طوفان221842155043 40  0.00

100 ناجح 9697100999784673زهراء هاشم عمران عيسى221842155045 41  96.14

85 راسب 580غغ646963زينب احمد رميض عبد221842155046 42  0.00

78 ناجح 695960505257425زينب جاسم محمد خضير221842155047 43  60.71

73 راسب 0غغغغ6170زينب داود سلمان مريمي221842155048 44  0.00

98 ناجح 939480927783617زينب عباس عبد الحسن تقي221842155049 45  88.14

81 راسب 0غغغغ50غزينب علي تبينة معارج221842155050 46  0.00

97 ناجح 877878788865571زينب كاظم شناوة حمود221842155051 47  81.57

97 ناجح 868179726370548زينب هاشم رداد جبار221842155052 48  78.29

81 راسب 0غغغغ5758سارة كريم ناصر عبد الحسن221842155054 49  0.00

70 راسب 0غغغغغغسجى محمد سعدون كاطع221842155057 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 728383606360511سناء علي يلب جوده221842155058 51  73.00

94 راسب 85900غ898792سهيلة فهد عواد شفلح221842155059 52  0.00

97 راسب 760غ73غ8270طيبة حميد طالب حميد221842155062 53  0.00

99 راسب 0غ50غ70غ78عذراء علي محمد عيسى221842155063 54  0.00

76 راسب 5226505054410عل حسن فرهود حسين221842155064 55  0.00

84 راسب 0غغغ62غغغدير علي حسن كريم221842155065 56  0.00

89 ناجح 858472575659502غسق عبد الكريم نوري عبد المير221842155066 57  71.71

88 راسب 0غغغ65غغفاطمة احمد محسن صيهود221842155067 58  0.00

85 راسب 0غغغست5524فاطمة بدر عبد اللطيف نايف221842155068 59  0.00

97 راسب 7377723563520فاطمة جبار كيطان صخي221842155070 60  0.00

غ راسب 0غ56غغغغفاطمة حسين شنيور غافل221842155071 61  0.00

85 ناجح 665850565255422فاطمة حسين متعب جلود221842155072 62  60.29

64 راسب 0غغغغغ57فاطمة زغير فالح دخيل221842155073 63  0.00

79 راسب 0غغغغغ50فاطمة محمد خليف معيدي221842155074 64  0.00

75 ناجح 505456595071415كفاية رسول عبد منثر221842155075 65  59.29

94 ناجح 868159846865537مريم رحيم سفيح ابو هنين221842155076 66  76.71

79 ناجح 666154615660437مريم رزاق منور ياسر221842155077 67  62.43

89 راسب 5050353250500مريم سامي جودة بعيد221842155078 68  0.00

84 راسب 0غغغغغغمريم محمد حسن عبد221842155079 69  0.00

98 راسب 77880غ896680منار عبد ا علي جاسم221842155081 70  0.00

85 راسب 0غ55غ50غ69نادين علء صبري منهي221842155082 71  0.00

80 راسب 0صفر39%50224012نبأ حيدر كاظم مهدي221842155083 72  0.00

82 ناجح 775569575060450نوال خالد كاظم مصحب221842155084 73  64.29

99 ناجح 908997728175603نور الهدى علي جاسم تويه221842155086 74  86.14

87 راسب 6060605250370نور الهدى علي خريجان بدر221842155087 75  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 :4
ذي قار

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 راسب 0غغغغ3223نور جمال جاسم جبر221842155088 76  0.00

79 راسب 500غغغ6454نور ساجد داخل حبيب221842155089 77  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور صباح خيون غافل221842155090 78  0.00

87 راسب 610غغ50غ57نور نوري جهد علوان221842155091 79  0.00

92 راسب 0غ8686745053نورة جبار حسن ادغيم221842155092 80  0.00

غ راسب 0غغغغ91غهالة عادل وهاب صبار221842155093 81  0.00

90 راسب 500غغغ8278هبة ا نعيم خلف جبر221842155094 82  0.00

89 ناجح 628166695062479هبة برغش عباس جابر221842155095 83  68.43

59 ناجح 505850505052369هديل حسين عزيز مشخول221842155096 84  52.71

95 ناجح 638069928058537وفاء والي ضهيد راشد221842155099 85  76.71

61 راسب 0غغغ55غ50يقين جميل رزيج عليخ221842155100 86  0.00

المشاركون

86 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

53 33 % 38.37

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 66.67

3 

2 

7  1938 19 16 0 

1 16 33 17 11 0 

 14.29 84.21 86.84 89.47 68.75 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


