
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 6756646642590اديان م مهدي عبود221752190001 1  0.00

76 راسب 0غ567750غ60اروى وارد سعود عبد العزيز221752190002 2  0.00

83 ناجح 817881746561523اسراء داخل عويد جايد221752190004 3  74.71

73 راسب 7774852668610اسراء علي منخي جبر221752190005 4  0.00

84 ناجح 637451585053433اسراء م حبيب صالح221752190006 5  61.86

76 راسب 0غغغ53غ57اسماء وبدان عوده محيي221752190007 6  0.00

70 راسب 0غغ5051غ59ايمان حميد خليف عاكول221752190010 7  0.00

87 ناجح 646176787367506بان حيدر شريف حشيش221752190011 8  72.29

81 ناجح 796361746564487بتول عبد ا نعيس م221752190012 9  69.57

87 ناجح 625675515150432براء عبد الكريم عبد الوهاب عبد الكريم221752190013 10  61.71

74 راسب 5750575237500بشائر جميل عبد باجي221752190014 11  0.00

69 راسب 5530605350310بلسم عباس عبد الحسن جري221752190015 12  0.00

73 راسب 5050525040360بنين محسن عبد علي ناصر221752190017 13  0.00

80 راسب 53500غ75غ61بيادر عزران نعيثل فليح221752190018 14  0.00

63 ناجح 576158615051401تبارك م جبار نوماس221752190019 15  57.29

76 راسب 550غغ55غ57حنين حيدر طعيمه ياسين221752190020 16  0.00

83 ناجح 595679896583514حوراء رداد شاطي خليف221752190021 17  73.43

90 ناجح 718278585669504حوراء رياض عمران ساجت221752190022 18  72.00

77 راسب 0غغغ55غ68حوراء صاحب جعفر زبيد221752190023 19  0.00

70 راسب 0%11%12%50685012حوراء علي خير ا عبيد221752190025 20  0.00

61 راسب 5350502438500دعاء عادل خليل عبد ا221752190027 21  0.00

76 راسب 6450622852590دعاء علي عبد لطيف221752190028 22  0.00

73 راسب 6450575650380رسل حميد حداد موكر221752190029 23  0.00

70 ناجح 696068756660468رفي علي طاهر مغامس221752190030 24  66.86

72 ناجح 635350725974443رقية احمد عبد العالي علي221752190031 25  63.29

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 :2
ذي قار

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 راسب 0غغغ60غ62ريام عبد العباس تركي علوان221752190033 26  0.00

80 راسب 5850535056300زهراء جبار عبد ا شنيار221752190034 27  0.00

71 راسب 7250533450280زهراء جبار فزع منشد221752190035 28  0.00

80 راسب 6360623052500زهراء حسين شبيب ورد221752190037 29  0.00

70 ناجح 555359535050390زهراء سعدون عبد ياسر221752190038 30  55.71

67 ناجح 576167565051409زهراء عزيز جمعه جعاري221752190041 31  58.43

81 راسب 0غغغغغغزهراء علي نزيل سعدون221752190042 32  0.00

72 راسب 0غغ55566554زهراء م حاتم كاظم221752190043 33  0.00

66 ناجح 585051655060400زهراء نعيم كاظم جوده221752190044 34  57.14

64 راسب 500غ6550غ67زينب عباس ابراهيم شناوه221752190048 35  0.00

66 راسب 6270752458390زينب لطيف جابر جودة221752190050 36  0.00

55 راسب 0%2618%56323613ساره م كاظم صبر221752190052 37  0.00

80 راسب 0غ5864632737سبأ ناصر حسين علي221752190053 38  0.00

50 راسب 5341542636560شروق م حسين نصر ا221752190056 39  0.00

61 راسب 0غغغغ50غشهد علي طالب عبد المير221752190057 40  0.00

65 راسب 5029545137330طيبة شهيد حسين شمخي221752190059 41  0.00

69 راسب 5741612532270عذراء كريم عبد فضيل221752190060 42  0.00

60 راسب 5523555440410غسق حبيب ساجت عكله221752190061 43  0.00

67 راسب 510غغ58غ58مادلين قاسم حسين كندوح221752190065 44  0.00

57 راسب 0غ508050غ66منى علي سعيد عبد221752190068 45  0.00

70 ناجح 557154505665421نور صادق جليل عباس221752190070 46  60.14

51 راسب 500غغ606950هبه حيدر كامل عبد221752190073 47  0.00

79 راسب 33320%56507017هبه عدي عبد الحسين علي221752190074 48  0.00

62 راسب 0غغغ52غ66هدى عبد ا حسين جليد221752190075 49  0.00

79 راسب 6355565073330هديل باسم م حمزه221752190076 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

التطبيقي

76 راسب 0غغغ635060هديل علي حسين منخي221752190077 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

37 14 % 27.45

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

16  112 19 27 0 

10 0 0 7 14 0 

 62.50 0.00 0.00 36.84 51.85 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


