
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 الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 54510م615051هدى ريحان عطيه شنين221512102081 1  0.00

97 معيد 5323515242500ازهار حميد رحمة ديوان221612102004 2  0.00

92 معيد 5038645057680رواء مالح حسن وهيب221612102033 3  0.00

88 ناجح 745986636380513فاطمه م عبد ا عوده221612102063 4  73.29

91 معيد 870م9283صفر88ازل فايز خلف عبد221742102001 5  0.00

97 معيد 650صفرصفر3579صفراسراء عبد المير عبد ا عوده221742102002 6  0.00

85 معيد 0صفرم50303733الء رزاق شاكر ضيدان221742102004 7  0.00

98 ناجح 9575949910095656ايثار حيدر شنون ريسان221742102005 8  93.71

89 ناجح 697486727071531ايسين علي مزهر م221742102006 9  75.86

86 معيد 0صفر8794م7981تبارك عدنان عبد جباره221742102007 10  0.00

85 معيد 6370600م6350تمارا ميثم شريف يوسف221742102008 11  0.00

78 معيد 510م5059صفر59تماره سمير ناصر بدر221742102009 12  0.00

86 ناجح 708484798975567جنان عبد الكاظم هاشم مهدي221742102010 13  81.00

77 معيد 53510صفر614050خوله بهلول فهد وميان221742102011 14  0.00

92 معيد 0صفر33صفر736150دعاء رياض سند حسين221742102012 15  0.00

95 معيد 650صفر69577471دموع كاظم زايد نايف221742102013 16  0.00

91 معيد 566776710مصفرديانا عصام كاظم عبيد221742102014 17  0.00

85 معيد 0صفر505041صفر55رقيه كريم جابر حسين221742102015 18  0.00

84 معيد 720م65425450زمن جليل ماهود علوان221742102016 19  0.00

96 معيد 565062500صفر50زهراء جمعة عبد ناصر221742102018 20  0.00

95 معيد 760م81667771زهراء جميل م حافظ221742102019 21  0.00

62 معيد 580صفر5442صفر50زهراء حسين جابر جعين221742102021 22  0.00

68 معيد 0صفر5030363450زهراء علء عبد الحسين مكي221742102022 23  0.00

90 معيد 0صفر6164655070زهراء عماد رزاق جبر221742102023 24  0.00

90 ناجح 605470688753482زهراء ماجد عجيل طالب221742102024 25  68.86

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 الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 505054640صفر54زهراء يوسف ضايف مزبان221742102025 26  0.00

96 معيد 0صفر50صفرم7389زينب احمد رزيج م221742102026 27  0.00

76 معيد 5051570م5156زينب حمود عجيمي عوده221742102027 28  0.00

96 ناجح 867884708472570زينب عبد ا مطلك علي221742102029 29  81.43

99 معيد 79790م726051زينب عبد جعفر علي221742102030 30  0.00

93 معيد 0صفر5074صفر6253ساره ابراهيم عبد عباس221742102031 31  0.00

95 معيد 72760صفر847690ساره حميد نعيم مظلوم221742102032 32  0.00

89 معيد 5841374054510ساره عدنان خويطر علوان221742102033 33  0.00

91 معيد 0صفر90صفر928694ساره فاضل شنان فياض221742102034 34  0.00

91 معيد 530صفر51216350سارين ناجي ارحيم حسن221742102035 35  0.00

93 معيد 6327625937590سجى عادل فيصل حسن221742102036 36  0.00

99 معيد 0صفر8679777491سجى نزار جليل محيسن221742102037 37  0.00

72 معيد 0م38مم5035ضحى حميد ريسان حميد221742102038 38  0.00

94 معيد 500م52395250ضحى فالح جاسم م221742102039 39  0.00

89 معيد 530م76صفر5334طيبة ماجد جبار وهيب221742102040 40  0.00

87 ناجح 775782767275526طيبة ناظم عبد الكريم فهد221742102041 41  75.14

92 معيد 0صفر6642م5237ظلل يوسف ضايف مزبان221742102042 42  0.00

87 معيد 0صفر505856صفر50عفاف طاهر يمعان عبد221742102043 43  0.00

85 معيد 6755655042630غفران حميد سلمان عبد علي221742102044 44  0.00

89 معيد 6142546166640غفران عوده زلغف حافظ221742102045 45  0.00

89 معيد 0م685356صفر60غفران موحان ناصر حسين221742102046 46  0.00

80 ناجح 505176525161421فاطمة جعفر سلمان ليهوب221742102047 47  60.14

93 معيد 0صفر84صفر888491فاطمة محسن صادق راضي221742102048 48  0.00

90 معيد 0صفر5050مصفر50فتيان عكاب مديخل والي221742102049 49  0.00

91 معيد 6931636050590كفاية مطرود حطاب وصخ221742102050 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 6142643137500مروه سمير خلف عيسى221742102051 51  0.00

م معيد 0ممممصفر23منتهى لطيف عوده جابر221742102052 52  0.00

94 ناجح 695256506276459مها م جاسم لهمود221742102053 53  65.57

92 ناجح 959485889294640نور نجم عبد الرضا جهاد221742102055 54  91.43

85 معيد 0صفرم69صفرم50هبة مراد غياض سوادي221742102056 55  0.00

المشاركون

55 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 45 10 % 18.18

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

50 

50 

 94.12

51 

48 

49  4348 42 48 0 

24 37 36 31 33 0 

 48.98 86.05 75.00 73.81 68.75 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


