
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 الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 505162725150421زهراء محسن شلكه جعاز221612101038 1  60.14

89 معيد 5354506037540زينب م حسين رضا221612101051 2  0.00

92 معيد 5950565035500مريم حمادي علي عوده221612101079 3  0.00

97 ناجح 826563505050457ندى موسى جاسم مسعد221612101084 4  65.29

75 معيد 5032505020260أسماء رزاق عايد عبد الرضا221742101001 5  0.00

92 معيد 0صفر757764صفر88آلم حاكم موسى ظاهر221742101002 6  0.00

74 معيد 5750635932660أميره كوتي عطشان عفلوك221742101003 7  0.00

81 معيد 0صفر5053595034أنوار قاسم راضي صيوان221742101004 8  0.00

71 معيد 0صفر7550صفرصفر55آيات خالد عواد عيسى221742101005 9  0.00

82 معيد 5972845138580آيات عارف تركي عبد الرضا221742101006 10  0.00

73 معيد 5750716838620آية رياض كاظم جاسم221742101007 11  0.00

91 معيد 0صفرصفر61صفرصفر50استبرق علي راضي شريف221742101008 12  0.00

86 معيد 517833650صفر50اكابر عادل خماط احثال221742101010 13  0.00

75 معيد 250صفرم55صفر50اكرام علي حسين عودة221742101011 14  0.00

80 معيد 0صفر6828صفرصفرصفرايمان لفته دحام معله221742101014 15  0.00

92 ناجح 659082838977578بتول م عبد الحسن عابر221742101015 16  82.57

93 ناجح 748192918887606بشرى عبد ا شاكر نايف221742101016 17  86.57

77 معيد 0صفرم5070مصفرحنان عزيز زبيل طعيمه221742101018 18  0.00

87 معيد 9698100100970صفرحوراء جواد كاظم راشد221742101019 19  0.00

92 معيد 0صفرصفر81949899حوراء رحمن ناجي طالب221742101020 20  0.00

83 معيد 5584794037500حوراء ميثم حمد جبر221742101021 21  0.00

82 معيد 0صفر6490888488دعاء قاسم كريم صالح221742101022 22  0.00

صفر معيد 500صفرصفر50صفر50رسل جميل فليح حسن221742101023 23  0.00

82 معيد 700صفر655371صفررسل ناظم احمد زغير221742101024 24  0.00

87 معيد 940صفر93صفر8896رنا سعد شطنان جويد221742101025 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 الفرات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 790م62صفر67صفرروى فاضل نعيم مجبل221742101026 26  0.00

88 معيد 0صفر50827350صفررويدة كريم حسن ثامر221742101027 27  0.00

90 ناجح 616973795062484زهراء جاسم طاهر لفته221742101028 28  69.14

83 معيد 500%5050504018زهراء زامل حريز ثجيل221742101030 29  0.00

82 معيد 420صفر505057صفرزهراء سلم والي عبد الحسن221742101031 30  0.00

72 معيد 390مصفر3453مزهراء صبيح تعبان طليع221742101032 31  0.00

86 معيد 500مم43صفر50زهراء طعمه شكاحي حسن221742101033 32  0.00

81 معيد 27270م575342زهراء عبد الحسين عبد ا عكار221742101034 33  0.00

84 ناجح 615378785670480زهراء عدنان حميد علي221742101035 34  68.57

83 ناجح 838995748485593زهراء عدنان ناجي طالب221742101036 35  84.71

84 ناجح 809392759081595زهراء قاسم علي مطر221742101037 36  85.00

86 ناجح 728789968483597زهراء محسن مدلول شيال221742101038 37  85.29

94 ناجح 769191819084607زهراء م حسين علي221742101039 38  86.71

79 معيد 700صفر70صفر7297زهراء محمود جحيل سالم221742101040 39  0.00

83 معيد 0صفر5750845438زهراء ملوح حافظ سلطان221742101041 40  0.00

81 معيد 0صفر50صفر81صفر60زهراء ياس خضير ياسر221742101043 41  0.00

95 معيد 0صفر999895صفر87زينب جثير عبد النبي مريهج221742101044 42  0.00

82 معيد 0صفرمصفر406754زينب جليل علي ياسر221742101045 43  0.00

م معيد 0ممممممزينب حسن عبد العالي جويد221742101046 44  0.00

81 معيد 0صفر80959785صفرزينب عادل علي مجيد221742101047 45  0.00

80 معيد 0صفر7129صفرعشر58زينب عباس متعب عواد221742101048 46  0.00

80 معيد 5050544024330زينب عدنان عطيه يوسف221742101049 47  0.00

81 معيد 620%51655016صفرزينب عمار سعدون عكوش221742101050 48  0.00

86 ناجح 505070505050406سجى سالم مزبان عبد ا221742101051 49  58.00

86 ناجح 767381775976528سلوى جبار هادي عبد علي221742101053 50  75.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار

اعدادية الفرات للبنات
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101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 658680755877525شيرين علي قاسم سماوي221742101054 51  75.00

80 معيد 0صفر5065565037صابرين م عباس فضيل221742101056 52  0.00

89 معيد 6250735532580طيبه رزاق حاجم سلطان221742101057 53  0.00

90 ناجح 607458855863488عذراء حيدر حسين باني221742101058 54  69.71

88 ناجح 809792849181613غفران ستار طعيمه سفاح221742101059 55  87.57

82 معيد 5271696239260فاطمه ثامر علوان مريشد221742101060 56  0.00

80 معيد 770صفر84م71مفاطمه ثجيل صكر حافظ221742101061 57  0.00

80 معيد 0صفرم64679291فاطمه جواد كاظم عبد ا221742101062 58  0.00

صفر معيد 5889536070610فاطمه حسن عبيد عليوي221742101063 59  0.00

86 معيد 5052505041580فاطمه عبد الرزاق حسين علي221742101064 60  0.00

84 ناجح 728686738787575فاطمه ناجي طالب علي221742101065 61  82.14

90 ناجح 727190826079544كفاح عبد الكاظم معين ناضج221742101066 62  77.71

80 معيد 0صفرصفر648767صفركوثر راجي غني ريسان221742101067 63  0.00

90 معيد 0صفر59صفر5878صفرمروه م حمود شيال221742101068 64  0.00

91 ناجح 847690899272594مروه م كاظم حسن221742101069 65  84.86

82 معيد 710م55507257مريم اسماعيل حميد عزيز221742101070 66  0.00

78 معيد 750صفر60766858مريم عبد الحسين جواد حسن221742101071 67  0.00

73 معيد 5062242624220مريم ناظم علي خويط221742101072 68  0.00

80 معيد 0صفر61صفرمصفر50مياده حميد ياسر عبد ا221742101073 69  0.00

83 معيد 5058395628520نبأ عبد ا كاظم خلف221742101074 70  0.00

96 معيد 0صفرصفر91989894ندى عامر عباس مسير221742101075 71  0.00

79 معيد 6434613733400نور حسين علي كريم221742101076 72  0.00

89 معيد 6458715039560نور م عباس مسير221742101077 73  0.00

91 ناجح 606867717364494نورس ناجي عبد الحسين ناصر221742101078 74  70.57

81 معيد 0صفر519157م50هاجر م عبد الكاظم حنون221742101079 75  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 :4
ذي قار

اعدادية الفرات للبنات

التسلسل
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المدرســــــــة :

101رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

73 معيد 0%505028503215هدير فراس كاظم هدرس221742101080 76  0.00

78 ناجح 668678869484572وداد عزيز حسن فرحان221742101081 77  81.71

87 معيد 500تسعصفر575877وسن قيس عبد العالي مسعد221742101082 78  0.00

84 معيد 360صفرصفرصفر6050ولء علي كاظم خلف221742101083 79  0.00

67 معيد 0صفر5039533250ياسمين علي عودة غازي221742101084 80  0.00

76 معيد 0ممم545050يقين هيثم جواد عباس221742101085 81  0.00

المشاركون

81 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 61 20 % 24.69

 97.37

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

76 

74 

 83.78

74 

62 

74  7472 68 75 0 

58 61 58 31 41 0 

 78.38 82.43 80.56 45.59 54.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


