
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 الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 راسب 5950533153500امنه خصاف عبيد عليخ221612190007 1  0.00

81 راسب 0غ56غغغ66احلم نظيم عبد الرضا معارج221742190001 2  0.00

86 راسب 6050504063500اخلص خضير ساجت لطيف221742190002 3  0.00

73 راسب 0غ5062غغغاديان لطيف كحيوش علي221742190003 4  0.00

68 راسب 0غ63غغ62غازل كريم جاسم م221742190004 5  0.00

78 ناجح 699472607794544اسماء علوان محيسن مري221742190008 6  77.71

90 ناجح 798782625283535اصيل مطشر سعد جاسم221742190009 7  76.43

77 ناجح 667164595766460الم جليل جويد نتيشون221742190010 8  65.71

83 ناجح 827876618281543انوار علي رمضان هدابي221742190016 9  77.57

62 راسب 0غغغغغ50ايات م عواد محسن221742190017 10  0.00

81 راسب 520غغ62غ68ايه لؤي فاضل هادي221742190019 11  0.00

79 راسب 660غغ615268بتول اياد هادي وحيد221742190020 12  0.00

77 راسب 5361504150500تبارك حميد كاظم غياض221742190021 13  0.00

72 ناجح 678971707083522تبارك ربيع لفته داخل221742190022 14  74.57

91 ناجح 885175737281531تبارك علي حميد ياسر221742190024 15  75.86

82 راسب 5754613466500تقى عباس كريم جاسم221742190026 16  0.00

87 راسب 0غ8292597890حوراء حسن حنان جابر221742190027 17  0.00

80 راسب 0غ51غ71غ54حوراء راشد ناصر حسين221742190028 18  0.00

65 ناجح 505050685871412خديجة خالد نعاس جبر221742190029 19  58.86

76 راسب 0غغغغغغدعاء برزان طارش حواله221742190030 20  0.00

78 راسب 0غغ57625350دموع صالح بديوي فليح221742190033 21  0.00

76 ناجح 606770588568484راجين م بدر عليوي221742190034 22  69.14

85 راسب 0غغ62605458رسل جمعه عبد جبار221742190035 23  0.00

76 ناجح 837983648765537رشا حسن عجيل خلف221742190037 24  76.71

62 راسب 0غغغغ78غروان عباس طالب مغامس221742190039 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 الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 7179800غ6985ريام عطشان رحيم راضي221742190040 26  0.00

89 راسب 0غ8484599793ريمان خالد حسن ناصر221742190041 27  0.00

89 راسب 0غ8994896588زهراء احمد كامل طاهر221742190042 28  0.00

78 راسب 5671393550390زهراء اركان عطشان فرحان221742190043 29  0.00

80 راسب 0غغغغغغزهراء ايوب شريف جلب221742190044 30  0.00

80 ناجح 506267585551423زهراء حميد كاظم غياض221742190045 31  60.43

76 راسب 0غ56غغغ50زهراء ستار نعيم عبيد221742190047 32  0.00

76 راسب 0غ64غ575065زهراء صكبان جويد حمود221742190048 33  0.00

96 راسب 870غ86919292زهراء عبد الحميد صاحب عبد علي221742190050 34  0.00

80 ناجح 687574867773533زهراء علي عرموط سلطان221742190052 35  76.14

73 ناجح 7110053757685533زهراء م عبد علي شريف221742190054 36  76.14

71 راسب 36500%50415418زهراء محمود جبار عمران221742190055 37  0.00

69 راسب 0غغغغ50غزينب جبار مطرود حسين221742190056 38  0.00

76 راسب 660غ6964غغزينب داخل صابر حسين221742190058 39  0.00

84 راسب 0غ9088غ8183زينب ظافر م خضر221742190059 40  0.00

66 راسب 7877615738580زينب عبد العظيم سعود سبتي221742190060 41  0.00

88 راسب 0غ9095غ8699زينه علء فاضل محسن221742190061 42  0.00

93 ناجح 545650536550421ساره عدنان هافان بارز221742190063 43  60.14

87 ناجح 909384978992632ساره موسى خزعل ظاهر221742190064 44  90.29

76 ناجح 795856505377449سجى اياد كاظم كريم221742190065 45  64.14

88 ناجح 797789868579583سجى حسين نعيثل جنوفي221742190066 46  83.29

91 راسب 0غ51غ50غ64سوزان سهيل سلمان عبد221742190068 47  0.00

88 راسب 900غ65غغ66شروق عبد الزهره خضير مضخور221742190069 48  0.00

80 راسب 0غغغغغغشهد ثامر صالح طروم221742190071 49  0.00

93 راسب 570غ82668250ضحى دنف شاكر علي221742190076 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
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5861633659500عبير فالح زغير حنيفش221742190080 51  0.00

89 ناجح 918579948791616غفران مالك قاسم م221742190082 52  88.00

80 راسب 6257342754340فاطمه رعد شهاب احمد221742190083 53  0.00

88 راسب 0غ9296849594فاطمه علي شريف عجمي221742190085 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه ناظم محسن منخي221742190086 55  0.00

82 ناجح 655168645161442فرات بادي حواس عاتي221742190087 56  63.14

87 راسب 0غ6174غغغمعصومة قاهر محسن صدام221742190090 57  0.00

84 راسب 0غ59غ696560ملك ياسين خليل جعفر221742190091 58  0.00

82 ناجح 627269685884495مها حميد خليف عاكول221742190092 59  70.71

84 راسب 81800غ726882مياده صالح كريم حمد221742190093 60  0.00

89 راسب 7642705071340نبأ م نعمه طاهر221742190094 61  0.00

94 ناجح 888493958595634ندى رياض نصيف جاسم221742190095 62  90.57

78 راسب 5769375050520نور الهدى شهيد خلف م221742190098 63  0.00

88 راسب 840صفر79715050نور حيدر متعب جلود221742190102 64  0.00

87 ناجح 868281809190597نور طارق عويد جاسم221742190103 65  85.29

93 ناجح 705378767979528نور م جميل جبار221742190104 66  75.43

94 ناجح 695874675480496هبه صادق عزيز م221742190106 67  70.86

94 ناجح 899896939296658هدى خضير عباس مسير221742190108 68  94.00

88 راسب 0غغغغغغهدى عبد الجبار سعود عناد221742190109 69  0.00

87 راسب 550غغغ6464هدى علي خليل عوده221742190110 70  0.00

86 راسب 0غ50غ535055هدى كاظم شمخي جابر221742190111 71  0.00

81 راسب 756166940غ83هدى نعيم فزع بدر221742190112 72  0.00

72 راسب 5750613850500هديل عباس نور علي221742190113 73  0.00

74 راسب 0غغ50غغغهند ميثاق مدلول هاشم221742190114 74  0.00

90 ناجح 505061555550411هيفاء عبد الهادي حسن سلمان221742190115 75  58.71

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 :4
ذي قار

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 765076506663466يقين عباس عجيل نغيمش221742190118 76  66.57

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

50 26 % 34.21

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

13  1022 11 17 0 

11 7 14 8 14 0 

 84.62 70.00 63.64 72.73 82.35 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


