
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الهبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

62 معيد 5626695063700نور عباس حسين جويعد221622120046 1  0.00

87 معيد 6228725052500اساور عبد الجبار خضير فهد221722120001 2  0.00

64 معيد 3528662232340اقبال كاظم مطرود سفيح221722120002 3  0.00

72 معيد 5139635036500الء خالد عبد علي بدر221722120003 4  0.00

70 معيد 25693550340صفرالء ولي مرضوخ جاسم221722120004 5  0.00

83 معيد 6528695060550الهام غني لزم م221722120005 6  0.00

76 معيد 5833735050500اميرة مبارك رجيوي عواد221722120006 7  0.00

59 معيد 3827555035290انوار عبد الرضا باشي عواد221722120007 8  0.00

79 ناجح 605067635566440ايمان احمد حميد راضي221722120008 9  62.86

75 معيد 5631753159520بدور علي ضيغم مشخص221722120009 10  0.00

80 معيد 0صفر27275035صفرتبارك نجاح علوان نايف221722120011 11  0.00

84 ناجح 515372505457421حوراء عادل حلو مطر221722120012 12  60.14

79 معيد 3139270صفر5032حوراء عبد الرضا شريف جاسم221722120013 13  0.00

69 معيد 5136655040340حوراء علي حميد منصور221722120014 14  0.00

76 ناجح 656881655060465حوراء م محسن ضباح221722120015 15  66.43

76 معيد 5337685052400دعاء فالح شذر حديد221722120016 16  0.00

65 معيد 66765538500صفررسل كاطع نخيل ناصر221722120017 17  0.00

66 معيد 5836300صفر3942زهراء عويد سهر لطيف221722120018 18  0.00

71 معيد 40684150610مزهراء مالك خضير شدة221722120019 19  0.00

83 ناجح 615077616053445زهراء منتصر خضر ساهي221722120020 20  63.57

74 معيد 5337533452500زينب باقر بدن علي221722120021 21  0.00

81 ناجح 697569695357473زينب رزاق حسن زاجي221722120022 22  67.57

70 معيد 5230606150500سجى علي هاشم م221722120023 23  0.00

64 معيد 6050380صفر5724سرى كاظم غالي طاهر221722120024 24  0.00

73 معيد 5034745059650شمس حسين كاظم لفته221722120025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الهبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

66 معيد 875056660صفر63شهد واثق كامل باني221722120026 26  0.00

64 معيد 5538773650600عذراء حسن كاظم جالي221722120027 27  0.00

69 معيد 772450340م53غصون فراس جواد جليل221722120028 28  0.00

71 معيد 5750693856500غفران علي كاظم جساب221722120029 29  0.00

55 معيد 5029652538370فاطمه جهاد تركي ضيدان221722120030 30  0.00

80 معيد 0صفر6760737055فاطمه كريم حسن عبد ا221722120031 31  0.00

85 معيد 0صفر5960896150فاطمه كريم مبلط خضير221722120032 32  0.00

70 معيد 613040320%5014فاطمه هاشم مهلهل صخي221722120033 33  0.00

54 معيد 3634270صفر5234فاطمه ياسر عبد الحسن والي221722120034 34  0.00

74 معيد 5736813162500لقاء مسلم جياد وداعه221722120035 35  0.00

71 معيد 5942724037500مروه عواد خلف جويعد221722120036 36  0.00

80 معيد 500صفر50389150مريم رياض عادل حلو221722120037 37  0.00

77 معيد 835151400صفر71مريم غالب عزيز عجيل221722120038 38  0.00

72 ناجح 575052515450386ميس علي حسين عبد221722120039 39  55.14

72 معيد 585051500صفر56ناديه طالب جبار عظام221722120040 40  0.00

69 ناجح 605077585756427ناديه كاظم فرج كطان221722120041 41  61.00

61 معيد 633756500%5017نجلء حسين علي داود221722120042 42  0.00

78 معيد 0صفر7171897577نوارس حميد ثجيل الحاوه221722120043 43  0.00

56 معيد 5026502551380نور عباس كريدي زبين221722120044 44  0.00

70 معيد 5450652750350نورس احسان عبد العباس لفته221722120045 45  0.00

73 معيد 0صفر5050واحد5228هدى اياد شاكر عليوي221722120046 46  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الهبة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

120رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 39 7 % 15.22

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

45 

45 

 86.36

44 

38 

44  4545 45 45 0 

13 39 28 32 25 0 

 29.55 86.67 62.22 71.11 55.56 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


