
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 6150633250400اسراء عبد الرزاق جخير خليل221852155001 1  0.00

98 ناجح 859278598866566امنة احميد عناد ناهي221852155002 2  80.86

83 راسب 5460545051200ايات حسين خضير رواد221852155003 3  0.00

82 راسب 0غ5250غ5864اية خالد يسر مصدك221852155005 4  0.00

56 راسب 0غغغ33غ51بان شعلن شناوة وساف221852155007 5  0.00

93 راسب 73620غغ7591بدور كريم كاظم طاهر221852155008 6  0.00

85 راسب 0%18%263313%6519حنين فالح حسن خضير221852155009 7  0.00

90 راسب 6234732750500حوراء حيدر حسين حسن221852155010 8  0.00

68 راسب 5121535040500حياة عبد ا موحان لزم221852155011 9  0.00

65 راسب 0غ535050غ53رواء عيسى عبد ا فرحان221852155012 10  0.00

74 راسب 0%14%625017غ57زهراء حسين مكطوف حسن221852155013 11  0.00

70 راسب 0غغغغغ50زهراء مثابر صبار مناحي221852155014 12  0.00

67 راسب 360%5023522319زينب حسين عوده جياد221852155016 13  0.00

78 راسب 0غ62غ57غغزينب علي حمد جبر221852155019 14  0.00

77 راسب 0غغغ505053سارة علي خضر حسين221852155021 15  0.00

84 راسب 500غغ505050طيبة احمد رزيج يوسف221852155022 16  0.00

81 راسب 6066626342570عبير علي عبد علي علوان221852155023 17  0.00

72 راسب 0غغ50غغ53عذاري عدنان داخل هامل221852155024 18  0.00

87 راسب 0غ5658505050غفران سعد عبد اللطيف نايف221852155025 19  0.00

70 راسب 5035305028370فاطمة علي هاشم صافي221852155027 20  0.00

85 راسب 5835685052500مروة حيدر عباس مسعد221852155031 21  0.00

83 راسب 575950340%5014نور الهدى عزيز برهان عبد الحسن221852155033 22  0.00

غ راسب 0غغغغغ50نور عبد الحسين حمد عبد ا221852155034 23  0.00

73 راسب 500غ5058غ53نور محمد كاظم عريبي221852155035 24  0.00

76 ناجح 595056525050393هديل عبد الحسين ثجيل كريم221852155036 25  56.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 راسب 5926555540500هيفاء حسين علي امام221852155037 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

24 2 % 7.69

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

2 

2 

9  89 10 9 0 

1 5 5 3 2 0 

 11.11 62.50 55.56 30.00 22.22 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


