
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 الخورنق الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

412رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 4154370مم57آلء سلم رسمي ياسر221842412001 1  0.00

100 معيد 0صفر90100978499اديان حيدر حمود ماضي221842412002 2  0.00

91 معيد 92750صفرم7598اديان كريم بشير نعمه221842412003 3  0.00

86 معيد 6985503150330اكرام عيدان فرج غافل221842412004 4  0.00

100 معيد 670مصفر6750صفرايه اسعد علي عفات221842412005 5  0.00

96 معيد 3050380صفر5560بتول هاشم سلمان حسين221842412006 6  0.00

90 معيد 500صفر39صفرصفر55بنين جلل محسن علوان221842412007 7  0.00

89 ناجح 565052506850415تقى رياض مهدي نعيم221842412008 8  59.29

100 معيد 93860صفر879689جيهان عمران حويل منشد221842412009 9  0.00

100 معيد 74820صفر777785حوراء عزيز كامل فزاع221842412010 10  0.00

100 ناجح 768093637784573حوراء فاضل جهيد سبيتي221842412011 11  81.86

99 معيد 8873730صفر8478حوراء محمد جبار صالح221842412012 12  0.00

100 معيد 7792980صفر9696حوراء محمد عبطان ملجة221842412013 13  0.00

100 ناجح 959686869796656ختام راضي رفيج ضنيج221842412014 14  93.71

62 معيد 3559310%536919دنيا ناظم عبد الرضا صالح221842412015 15  0.00

97 معيد 50530صفرم7173رسل عبد الرضا شريف نايف221842412016 16  0.00

99 معيد 50850صفرصفر7683رسل علي زكي محمد علي221842412017 17  0.00

96 معيد 6572604050500رفيده جمال سلمان علي221842412018 18  0.00

87 معيد 50290صفرمصفر60زمن مجيد حسين مخيط221842412019 19  0.00

100 معيد 81850صفر8310072زهراء حسن عبد الكريم حسن221842412020 20  0.00

80 معيد 0صفر51مصفرمصفرزهراء عواد جاسم محمد221842412021 21  0.00

99 معيد 92940صفر879594زهراء فاخر شاطي شخير221842412022 22  0.00

100 معيد 81870صفر869887زهراء محسن مجيد عبد ا221842412023 23  0.00

100 معيد 0م95989899100زهراء محمود منجل حسن221842412024 24  0.00

86 معيد 500صفر58513422زينب شاكر مناتي فزاع221842412025 25  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 الخورنق الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

412رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 8393928183640زينب صادق جعفر علي221842412026 26  0.00

99 معيد 0صفرصفرصفرصفر92صفرزينب علي حبيب صافي221842412027 27  0.00

82 معيد 50500صفر616656زينب وصفي طاهر عبد ا221842412028 28  0.00

م معيد 61520صفرم70صفرزينبب علء كاطع شبرم221842412029 29  0.00

98 معيد 73930م939983سجى رحيم حسين رهيف221842412030 30  0.00

91 ناجح 889193869793639شهد احمد حسن علي221842412031 31  91.29

100 ناجح 989898969899687شيماء قاسم حمود راضي221842412032 32  98.14

98 معيد 52520م37صفرصفرضحى رحيم حسين رهيف221842412033 33  0.00

83 معيد 310مصفر55صفر68طيبة عبد ا جنخير عباس221842412034 34  0.00

م معيد 0مممممصفرطيبه عبد الرضا شريف نايف221842412035 35  0.00

100 معيد 950م879810092ظفر علي عبد الرحيم حاشوش221842412036 36  0.00

68 معيد 0%2017صفرم5133غفران احمد ابراهيم جليل221842412037 37  0.00

89 معيد 54510مصفر9086فاطمه شاكر محيسن حاجم221842412038 38  0.00

97 معيد 0صفرصفرصفرصفر8396فاطمه عبد الكاظم جبار علي221842412039 39  0.00

م معيد 63520اثنتان748581فاطمه غسان حسن حمود221842412040 40  0.00

100 معيد 790صفرم949079فاطمه محمد سيران بويج221842412041 41  0.00

90 معيد 0صفر3550صفر7061فاطمه محمود فتاح جبر221842412042 42  0.00

100 ناجح 8810096979695672كرم بسيم مزهر جراد221842412043 43  96.00

100 معيد 0صفر92صفر889883مريم حسين ناهي ضامن221842412044 44  0.00

97 معيد 90770صفر788883مريم صلح عبد المهدي زغير221842412045 45  0.00

97 معيد 87880صفر748175مريم عبد الخضر ربيع لذيذ221842412046 46  0.00

93 معيد 86790صفر759884مريم عويد كاظم حسين221842412047 47  0.00

77 معيد 0صفرصفرمم4242مها ثجيل فرج عماش221842412048 48  0.00

61 معيد 0صفر262433صفر58نبأ صلح صكبان حسن221842412049 49  0.00

77 معيد 50570صفر6256صفرنبأ عدي علي لفته221842412050 50  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 :3
ذي قار

ثانوية الخورنق الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

412رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 0صفر50م60صفر71نبأ عماد حسن علوان221842412051 51  0.00

100 ناجح 929687779586633نجلء فاخر شاطي شخير221842412052 52  90.43

93 معيد 0متسعمصفر82صفرنورهان محمد خضير عبد الحسين221842412053 53  0.00

96 معيد 92930صفر82م82هبه جليل عتيوي هداد221842412054 54  0.00

94 ناجح 859685798993621هدى خالد حسين هداد221842412055 55  88.71

96 ناجح 809285959693637هدى نزار شنان عبد221842412056 56  91.00

المشاركون

56 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 47 9 % 16.07

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

52 

52 

 83.93

56 

47 

52  4847 52 53 0 

44 33 15 43 37 0 

 84.62 68.75 31.91 82.69 69.81 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


