
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

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 معيد 5564325054560مآثر لطيف جبار كاظم221522155029 1  0.00

50 ناجح 505056506252370نادين محسن فاخر حسين221522155036 2  52.86

68 ناجح 505156555350383هدى احمد محسن غيثان221522155047 3  54.71

66 معيد 0م5025505050عل جواد عبد الكاظم صالح221622155034 4  0.00

88 معيد 5439505050300ابرار عبد ا طارش مرزوك221722155001 5  0.00

93 معيد 0صفر6657639062اخلص حيال زغير مطلك221722155002 6  0.00

80 ناجح 686086657070499اسراء سالم مهدي م221722155004 7  71.29

77 معيد 2650360صفر3934اشواق صلح طالب طوفان221722155006 8  0.00

85 معيد 5950573869500اماني طعمه رحيل شاهود221722155007 9  0.00

91 معيد 7341797052580انوار نعيم خضير جبير221722155009 10  0.00

70 معيد 6640505050500ايثار ضياء حسن شقي221722155010 11  0.00

86 ناجح 625978507163469ايه فاضل نتيش عليوي221722155011 12  67.00

82 معيد 0صفر7172765065باسمه رحيم خلف حلو221722155012 13  0.00

90 ناجح 716473505762467بتول هاشم دبيان شلب221722155013 14  66.71

84 معيد 54535067310صفربراق حسن نعمه واجد221722155014 15  0.00

89 ناجح 796784696770525بلسم عبد العباس مطوس شهد221722155015 16  75.00

78 معيد 5652713550500دنيا حسن فزاع عبد الحسين221722155018 17  0.00

95 ناجح 746278507374506رباب هادي عرد عبد ا221722155019 18  72.29

71 معيد 3334380صفر50عشررسل عبد ا ثجيل كريم221722155020 19  0.00

م معيد 0صفرصفرصفر2452مروان حسين محمود اغا صدري221722155021 20  0.00

83 ناجح 635063686350440زهراء احمد رزيج يوسف221722155022 21  62.86

84 ناجح 776672595480492زهراء جواد كاظم عبد الحسين221722155023 22  70.29

74 معيد 2754420اثنتان5132زهراء زكي حنظل جبر221722155024 23  0.00

75 معيد 0ممم503172زهراء صالح مهدي صالح221722155025 24  0.00

65 معيد 2950290صفر4126زهراء عبد الحسين شنياره عبد221722155026 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

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 5340506550500زهراء عبد الهادي كاظم ياسين221722155027 26  0.00

92 معيد 6650505042500زهراء فريد مهدي صالح221722155028 27  0.00

79 معيد 32675450500مزينب عبد الحسن عبد ربه عكيلي221722155030 28  0.00

89 معيد 6774550م5562زينب علي جراد دايج221722155031 29  0.00

86 معيد 6150725641360سراب فريد حمد سليمان221722155033 30  0.00

89 معيد 6440795056630سرى نعيم جاسم نعيم221722155034 31  0.00

66 معيد 5242593652500شكران لطيف حسن شريف221722155035 32  0.00

80 معيد 66665775640صفرصبا حامد بهلول طارش221722155036 33  0.00

م معيد 5031503742500عذاري حمود سعود غانم221722155038 34  0.00

80 معيد 3950330صفر5042عذراء حسين بريسم خلف221722155039 35  0.00

69 معيد 31280صفر41صفر38غدير عارف ملبس فندي221722155040 36  0.00

93 معيد 5850763269680فاطمه سعيد جمعه طرفه221722155041 37  0.00

85 معيد 5535555073600فاطمه عايد م عباس221722155042 38  0.00

83 معيد 6350743953650فاطمه مراد يوسف ايدام221722155043 39  0.00

90 ناجح 655768505463447فرح حيدر كامل شرف221722155044 40  63.86

80 ناجح 646760605069450مادلين طعمه عبد بريش221722155045 41  64.29

92 معيد 5435516373410مريم احمد عبد مهوس221722155046 42  0.00

73 معيد 5942583552530مسار ابراهيم وحيد خفيف221722155047 43  0.00

87 معيد 0صفر5038663856مها عجيل عباس غافل221722155048 44  0.00

89 ناجح 675064576970466نبأ جعفر حبيب م221722155049 45  66.57

84 معيد 0صفر65%64507818نور راشد ناصر راضي221722155050 46  0.00

76 معيد 33240%42505017نور شهاب داود راضي221722155051 47  0.00

86 ناجح 696186506278492نور محسن شريف عبد الحسين221722155052 48  70.29

90 معيد 6164505053290نور م صادق كاظم221722155053 49  0.00

54 معيد 3250280م5726هاجر رحيم حمد عفريت221722155054 50  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

ثانوية خولة بنت الزور للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

155رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 معيد 5051513752360هاجر قاسم حواس جانون221722155055 51  0.00

75 معيد 6129675762620هدى عبد الواحد صكبان دراج221722155056 52  0.00

المشاركون

52 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 39 13 % 25.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

46 

46 

 84.78

46 

39 

48  4647 47 47 0 

27 40 28 40 28 0 

 56.25 86.96 59.57 85.11 59.57 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


