
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

اعدادية الخنساء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 636650500غ60ياسمين صلح جابر كريم221512103200 1  0.00

79 راسب 5050735037510زينب محسن هادي سالم221612103115 2  0.00

83 راسب 5441532650500ساره نعيم ابو الهليل عوض221612103124 3  0.00

97 راسب 50500غ50غ54فاطمه سمير ضاحي عويد221612103169 4  0.00

81 راسب 5050339350500ندى علي كريم عبد ا221612103201 5  0.00

79 راسب 58530غ565050هديل علء حسين حمدان221612103239 6  0.00

69 راسب 0غغغغغغأريج شهاب حمد عبيد221742103003 7  0.00

94 راسب 92990غ9194100أصاله عبد الجبار حمود عبد الواحد221742103004 8  0.00

89 ناجح 8310096969898660آلء عطيه عرب م221742103005 9  94.29

غ راسب 9092650غ7389احسان جلل هادي حمود221742103008 10  0.00

86 ناجح 669288798481576اسيل طالب شهد زاهي221742103010 11  82.29

90 راسب 5174820غ75غالزهراء وليد ناصر حسين221742103011 12  0.00

81 ناجح 545054665669430ايمان رياض عثمان صبر221742103012 13  61.43

91 ناجح 88971009597100668ايناس شريف خلف غالب221742103013 14  95.43

87 راسب 740غغغ6350ايناس محسن صبر عوده221742103014 15  0.00

81 ناجح 798462699477546بدور عادل عبد الرضا م221742103015 16  78.00

91 ناجح 879089839997636بدور عبد الحسين زامل ربح221742103016 17  90.86

79 راسب 0غغغ505550تبارك حسين عزيز ضافي221742103017 18  0.00

92 راسب 0غ7785غ8588تبارك علي عوده شليبه221742103018 19  0.00

84 راسب 500غغغغ54تقوى صبيح كزار بدن221742103019 20  0.00

79 راسب 5551505028500تقى علي حمود زاير221742103020 21  0.00

69 راسب 0غغغغغغتماره علي ناصر عويد221742103022 22  0.00

79 ناجح 635773507376471تيسير زويد عكموش عامر221742103023 23  67.29

71 راسب 5158244067530ثناء صالح جبار علوان221742103024 24  0.00

81 ناجح 808592928786603جمانه داود سلمان جيثوم221742103025 25  86.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

64 راسب 0غغغغغغحنان حسين عليوي مهلهل221742103026 26  0.00

90 راسب 979996920صفر84حنين علي جواد خليل221742103027 27  0.00

85 ناجح 859695919880630حوراء شهيد كاظم جياد221742103028 28  90.00

87 ناجح 94979392100100663حوراء عبد الحسن عبد راضي221742103029 29  94.71

78 راسب 0غغ%50405019دعاء حكيم م طهيز221742103031 30  0.00

90 راسب 910غغغ8488دعاء صالح علوان حسين221742103032 31  0.00

81 راسب 64650غ50غ63دعاء عبد الحسين كشكول علوان221742103033 32  0.00

77 ناجح 576063505262421دعاء غانم لذيذ جبر221742103034 33  60.14

88 ناجح 889193959294641دعاء محمود شريف حميد221742103035 34  91.57

92 راسب 6250766438500دنيا كاظم سعدون مزعل221742103036 35  0.00

80 راسب 0غغغغ41غرانيا لقاء عبد الهادي حمد221742103037 36  0.00

83 راسب 87740غ65غ64رباب سلمان كاظم منشد221742103038 37  0.00

64 راسب 0غغغغغ51رحاب عبد الزهره وداعه عباس221742103039 38  0.00

93 ناجح 9396929910091664رحاب عطيه كريم دبيلي221742103040 39  94.86

83 ناجح 505759816583478رحاب غانم لفته ساير221742103041 40  68.29

75 راسب 8284590غ5981رسل نعيم محسن داخل221742103042 41  0.00

81 ناجح 868595806675568رفيف صباح غميس كاظم221742103043 42  81.14

88 راسب 0غ9296غ8293رقيه علي معيوف حسين221742103044 43  0.00

81 ناجح 666595588092537رقيه كريم داخل عبيد221742103045 44  76.71

79 راسب 720غ69636173رنا عبد الحسن عبد الهادي عباس221742103047 45  0.00

72 راسب 0غغغغغغرندا جميل ابو الهيل مركب221742103048 46  0.00

88 راسب 8171803587870روان احمد حسن هاشم221742103050 47  0.00

90 راسب 90860صفر93غغرويده عدي يونس عبد الحسن221742103051 48  0.00

83 راسب 0غغغغغغريام كمال عبد بدر221742103053 49  0.00

56 راسب 0غغغغغغزهراء ثعبان ثجيل سالم221742103054 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 800غ7673غغزهراء جاسم جابر حسين221742103055 51  0.00

92 ناجح 9010010010010090672زهراء حيدر شلكه حسن221742103056 52  96.00

80 ناجح 625263506265434زهراء رشيد حميد عبود221742103057 53  62.00

90 ناجح 787575678382550زهراء رعد شاش عبد221742103058 54  78.57

93 ناجح 787796779286599زهراء عبد الرحيم حسين منحوش221742103061 55  85.57

75 راسب 6064502366610زهراء عبد الكاظم عبيد سبوس221742103062 56  0.00

77 راسب 52540غغغغزهراء عبد ا حسن لفته221742103063 57  0.00

91 ناجح 757960769177549زهراء عبد المهدي هاشم ناصر221742103064 58  78.43

70 راسب 820غ78537666زهراء عبد رطب جار ا221742103065 59  0.00

87 ناجح 606360668582503زهراء عدنان بريج حمود221742103066 60  71.86

77 راسب 5054295023500زهراء عقيل عبد جاسم221742103067 61  0.00

86 راسب 66600غ5058غزهراء علي قاسم م221742103068 62  0.00

93 راسب 0غغغصفرغ87زهراء فزع كميز ضهد221742103069 63  0.00

85 ناجح 695067505661438زهراء كاظم شريف عبد221742103070 64  62.57

غ راسب 0غغ56غغ68زهراء لفته غنم وليد221742103071 65  0.00

86 ناجح 768376848581571زهراء ميثم جميل كامل221742103072 66  81.57

84 راسب 7687810غ7983زهراء هاشم عيسى عايز221742103073 67  0.00

70 راسب 67500غ5066غزينب ثامر جاسم حسين221742103074 68  0.00

90 راسب 100980صفرصفر9097زينب جاسم عبد الرضا عكيلي221742103075 69  0.00

86 ناجح 868476899092603زينب جاسم م حنون221742103076 70  86.14

84 راسب 65650غغغ57زينب حميد جميل حسين221742103077 71  0.00

71 راسب 7571660غ5669زينب حميد محسن حمادي221742103078 72  0.00

87 راسب 10096890غ9394زينب خميس نعيم موسى221742103079 73  0.00

83 راسب 0غغغغغغزينب صلح حسن طلب221742103080 74  0.00

77 راسب 77680غ796974زينب عاشور شيال شباري221742103081 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

الحيائي

88 راسب 0غ637077غ72زينب عقيل موحان جاسم221742103082 76  0.00

80 راسب 0غغغغ57غزينب علي حسين خلف221742103083 77  0.00

82 راسب 505363500غ70زينب علي شاتول عبيد221742103084 78  0.00

89 راسب 920غ87غ9186زينب غانم سنيد مخرب221742103087 79  0.00

91 ناجح 638050715073478زينب هادي سلمان علي221742103089 80  68.29

84 راسب 650غغ76غ60ساره جميل مسعد رجب221742103090 81  0.00

85 ناجح 877887735483547ساره شريف خشرم حبيب221742103091 82  78.14

87 راسب 91100910غ9289ساره عباس عطيه حليحل221742103092 83  0.00

79 راسب 5838245024650سجى عبد المير كاظم م221742103094 84  0.00

87 راسب 7364716439500سجى لفته ابراهيم عبد الواحد221742103096 85  0.00

83 راسب 30500%54345019سجى م ابراهيم جاسم221742103097 86  0.00

84 ناجح 876283719391571سوزان كاظم ذياب سلمان221742103099 87  81.57

81 راسب 0غغغغغ58شروق خضير فيصل مهبش221742103101 88  0.00

69 ناجح 697055678373486شموس عايد مطر عباس221742103102 89  69.43

80 راسب 0غغغ706650شيماء فالح دشر معله221742103104 90  0.00

65 راسب 5450504056500صابرين جابر عبد حنين221742103106 91  0.00

95 ناجح 979810097100100687صابرين عبد الستار صباح عباس221742103107 92  98.14

79 راسب 6150683678580ضحى رفعت حسن ريسان221742103108 93  0.00

75 راسب 550غغ59غ50ضحى قاسم م حنون221742103109 94  0.00

84 راسب 0غ96827389%12طيبه صادق شعلن كريم221742103110 95  0.00

86 راسب 810غ86غ9284طيبه كريم كاظم حسن221742103111 96  0.00

83 راسب 6350622837230طيبه مسلم جبار جعيول221742103112 97  0.00

93 ناجح 95961009910098681عذراء لؤي عباس صليبي221742103116 98  97.29

75 راسب 6862418693600علياء حسين كايم حميدي221742103117 99  0.00

71 راسب 0غغغغ5550علياء فالح دشر معله221742103118 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية الخنساء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل
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77 ناجح 646866507767469فاطمه خردال موازي خصاف221742103120 101  67.00

87 ناجح 796291706962520فاطمه سعد عبد العزيز سعد221742103121 102  74.29

80 راسب 54610غغغ64فاطمه سعيد علي ناصر221742103122 103  0.00

85 راسب 8273733442720فاطمه عبد اللطيف شاهر بجاي221742103124 104  0.00

86 راسب 600غغغغ83فاطمه م سالم جساب221742103126 105  0.00

88 راسب 0غغغغغغفاطمه مهدي عبيد جبر221742103127 106  0.00

84 راسب 710غ7972غ75فاطمه يحيى طالب ثجيل221742103128 107  0.00

89 راسب 100100970صفر9398كوثر هاشم كاطع جبر221742103131 108  0.00

88 راسب 0غ7574756469ليلى ثعبان خابط ناصر221742103132 109  0.00

88 راسب 0غغ78919598مروه غالب ناهي فندي221742103134 110  0.00

87 راسب 880غصفرغ8693منى خليل ابراهيم حسون221742103136 111  0.00

81 ناجح 878990939195626موج عبد علي علوان خشوش221742103137 112  89.43

80 راسب 7052546142740ميعاد عهد عايد هويل221742103138 113  0.00

80 راسب 0غ6472غ6770نبأ عدنان محسن حثال221742103139 114  0.00

73 راسب 5750236750540نجلء قاسم بدر مزهر221742103140 115  0.00

82 ناجح 899397899190631ندى عايد لزم حمود221742103141 116  90.14

69 راسب 0غغ68515068نمارق قاسم عبد الحسين كزار221742103142 117  0.00

84 راسب 0غغغغغ50نور ا عباس زغير عبود221742103143 118  0.00

76 راسب 0غغغ50غ66نور جبار مري عبيد221742103144 119  0.00

89 راسب 64657776840غنور حافظ عوده هاشم221742103145 120  0.00

76 راسب 5150635331200نور علي غالي م221742103147 121  0.00

79 راسب 570غ51غغغهبه برزان عبد جميل221742103149 122  0.00

غ راسب 7788800غغ73هدى مؤيد علوان عناد221742103150 123  0.00

89 راسب 0غ50غ50غ53هدير نعمه جبر جخيم221742103151 124  0.00

98 ناجح 545061776656462هند حسين سلمان حسن221742103152 125  66.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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69 راسب 0غغغغغغهيام حميد مطر مسلف221742103153 126  0.00

74 راسب 0غغغغغ53هيام رحيم منشد حسين221742103154 127  0.00

76 راسب 0غغغغغغهيام عبد المير بصو نمرود221742103155 128  0.00

غ راسب 0غغ51غغ73وعد رحيم دودان العيوس221742103156 129  0.00

81 راسب 270%11%16%853519ياسمين مراد جوده سلطان221742103157 130  0.00

المشاركون

130 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

94 36 % 27.69

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 91.67

12 

11 

32  3421 16 16 0 

26 25 8 5 13 0 

 81.25 73.53 38.10 31.25 81.25 0.00
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