
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 الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 ناجح 595063505050404أزهار حيدر نعيم عبيد221742109002 1  57.71

79 راسب 690غغ69غ69أسماء سالم عبد الرضا مطر221742109003 2  0.00

67 راسب 50530%57285019أسماء عبد ا عبد الحسن داخل221742109004 3  0.00

71 راسب 625063500غ63آيات خير ا هادي معلج221742109005 4  0.00

69 راسب 0غغغغغ50إيمان يعقوب حبيب زعماك221742109007 5  0.00

87 ناجح 678066646370497ايناس حاكم غربول فرعون221742109008 6  71.00

83 راسب 0غ50غ64غ62ايه ابراهيم شاهر بجاي221742109009 7  0.00

85 راسب 0غ50غغغ51بتول حرجان صكبان حاجم221742109010 8  0.00

86 راسب 88800غ6887غحنين جبار شهيب كاغد221742109011 9  0.00

90 راسب 240صفر67507828حنين م خضير عباس221742109012 10  0.00

87 راسب 6761790غ6950حوراء حسن حنون حسن221742109013 11  0.00

65 راسب 755182580غ60حوراء راشد حسين عبد الحسن221742109014 12  0.00

86 راسب 51550غ50غ52حوراء فاضل ضيول كريم221742109016 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغخنساء كاظم عبد الواحد عويجل221742109018 14  0.00

83 راسب 730غغ665093ديار حميد عامر مفتن221742109020 15  0.00

81 ناجح 616063505265432رحيل عقيل حاتم كاظم221742109021 16  61.71

92 ناجح 818164627877535رسل ظنون بدر طعين221742109022 17  76.43

84 ناجح 676781808992560رويده شهيد غني ريسان221742109025 18  80.00

85 راسب 0غ88891009897زهراء راجي خصاف ثجيل221742109027 19  0.00

76 راسب 510غ51غ6061زهراء سمير حنا حسين221742109028 20  0.00

89 راسب 5240525050500زهراء كاطع ديوان عبود221742109030 21  0.00

92 راسب 770غ64غ5450زهراء كريم جبار عمر221742109031 22  0.00

69 راسب 5762632054510زهراء كريم كاظم م221742109032 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء نعيم هاشم خلف221742109033 24  0.00

85 راسب 0غ50صفر605050زينب باسم مطشر شرهان221742109034 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

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016
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109رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 6550523457500زينب جواد خضير علي221742109035 26  0.00

83 راسب 5078502450700زينب حسين وحيد صيهود221742109036 27  0.00

86 ناجح 818283769578581زينب ريسان مفتن عجيل221742109037 28  83.00

90 ناجح 615675535550440زينب عايد زباله شبوط221742109038 29  62.86

91 ناجح 845581667474525زينب كاظم جواد مصطفى221742109040 30  75.00

85 راسب 0غغغ51غ57سجود سلمان حسين جبر221742109043 31  0.00

78 ناجح 666953505062428سجى نعيم مطشر دويح221742109045 32  61.14

81 راسب 0غغ5451غ50سحاب إسماعيل فرهود غضبان221742109046 33  0.00

81 راسب 5850743250400شروق حسن سلمان عبيد221742109048 34  0.00

79 راسب 500غغ71غ64شكران حميد شنجار زغير221742109049 35  0.00

86 راسب 88710غ837241شهلء فاضل ابراهيم م221742109050 36  0.00

86 راسب 710غغ90صفر63فاطمة باسم مطشر شرهان221742109052 37  0.00

90 راسب 690غ8267غ80فاطمة رحيم يوسف طعان221742109053 38  0.00

91 ناجح 898496979995651فاطمه جواد عرنوص بطاح221742109054 39  93.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه رياض مطشر محسن221742109055 40  0.00

71 راسب 0غغغغغغفرح حسن هادي مهلهل221742109056 41  0.00

87 راسب 520غغغغ61فردوس عبد الحميد عبد الصاحب حسن221742109057 42  0.00

74 ناجح 565065506269426مروه عبد ا عبد الحسن داخل221742109058 43  60.86

78 ناجح 535067675852425مريم كاظم عبيد عبود221742109059 44  60.71

79 راسب 500غغ64غ55مساره إسماعيل حميد عزيز221742109060 45  0.00

68 راسب 0غ50غ50غ54مهى أسعد عودة عبد221742109062 46  0.00

84 راسب 0غغغغغغميلد حميد أحمد هاشم221742109063 47  0.00

81 راسب 0غغغ615050نور الهدى كاظم عبد منشد221742109065 48  0.00

83 راسب 500غ7961غ66نور سالم شمخي جبر221742109066 49  0.00

93 ناجح 775782505478491نور عيال نعمه رمام221742109067 50  70.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 837785839173585هاجر سامي عزيز عادم221742109068 51  83.57

68 راسب 500غغ512050هدى عبد ا موحان شريده221742109069 52  0.00

72 راسب 0غ50غغغ50هدى علي مجيد محسن221742109070 53  0.00

62 راسب 0غغغ69غ57هديل خالد خليف م221742109072 54  0.00

89 راسب 760غ69غ7265هيام فاضل سلطان جابر221742109073 55  0.00

75 راسب 0غ50غ675473هيام هادي جويد ضيدان221742109074 56  0.00

86 راسب 0غغغ50غ57وسن ميثاق حبيب حسين221742109075 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

43 14 % 24.56

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

15  311 5 10 0 

11 2 4 4 8 0 

 73.33 66.67 36.36 80.00 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


