
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 888995979791649أثير عبد الكاظم حسن صحوبي221742109001 1  92.71

82 معيد 5950635039500أزهار حيدر نعيم عبيد221742109002 2  0.00

79 معيد 690مم69م69أسماء سالم عبد الرضا مطر221742109003 3  0.00

67 معيد 5731503150530أسماء عبد ا عبد الحسن داخل221742109004 4  0.00

71 معيد 625063500صفر63آيات خير ا هادي معلج221742109005 5  0.00

88 ناجح 576365507672471آيات م حسن مرحب221742109006 6  67.29

69 معيد 370مصفرم5030إيمان يعقوب حبيب زعماك221742109007 7  0.00

87 معيد 666463700صفر67ايناس حاكم غربول فرعون221742109008 8  0.00

83 معيد 50420صفر624064ايه ابراهيم شاهر بجاي221742109009 9  0.00

85 معيد 5130383150280بتول حرجان صكبان حاجم221742109010 10  0.00

86 معيد 88800صفر6887صفرحنين جبار شهيب كاغد221742109011 11  0.00

90 معيد 0صفرصفرصفر78صفر67حنين م خضير عباس221742109012 12  0.00

87 معيد 6761790صفر6950حوراء حسن حنون حسن221742109013 13  0.00

65 معيد 755182580صفر60حوراء راشد حسين عبد الحسن221742109014 14  0.00

91 ناجح 677282666871517حوراء سلمان م علي هادي221742109015 15  73.86

86 معيد 51550صفر524050حوراء فاضل ضيول كريم221742109016 16  0.00

82 ناجح 758087748876562حوراء يوسف يونس خيون221742109017 17  80.29

م معيد 0ممممممخنساء كاظم عبد الواحد عويجل221742109018 18  0.00

84 ناجح 685557555368440دنيا صالح عبد ناشي221742109019 19  62.86

83 معيد 730مم665093ديار حميد عامر مفتن221742109020 20  0.00

81 معيد 6139635052650رحيل عقيل حاتم كاظم221742109021 21  0.00

92 معيد 6278770صفر8181رسل ظنون بدر طعين221742109022 22  0.00

72 ناجح 575569567750436رمله م معيوف حسين221742109023 23  62.29

84 ناجح 665666747167484رواء احمد كامل عوده221742109024 24  69.14

84 معيد 0صفر6767818089رويده شهيد غني ريسان221742109025 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 797998717882575ريام حسن م عبيد221742109026 26  82.14

85 معيد 0صفر88891009897زهراء راجي خصاف ثجيل221742109027 27  0.00

76 معيد 510مصفرصفر6061زهراء سمير حنا حسين221742109028 28  0.00

86 ناجح 745383739162522زهراء عبد الجليل عباس خفيف221742109029 29  74.57

89 معيد 5225525050400زهراء كاطع ديوان عبود221742109030 30  0.00

92 معيد 770م64صفر5450زهراء كريم جبار عمر221742109031 31  0.00

69 معيد 5742633654510زهراء كريم كاظم م221742109032 32  0.00

صفر معيد 0ممممممزهراء نعيم هاشم خلف221742109033 33  0.00

85 معيد 0م50صفر605050زينب باسم مطشر شرهان221742109034 34  0.00

82 معيد 0صفر57صفر655052زينب جواد خضير علي221742109035 35  0.00

83 معيد 50700صفرصفرصفر50زينب حسين وحيد صيهود221742109036 36  0.00

86 معيد 95780صفر818283زينب ريسان مفتن عجيل221742109037 37  0.00

90 معيد 0مم7534م61زينب عايد زباله شبوط221742109038 38  0.00

92 ناجح 717896818084582زينب عبد الرضا حسن فيصل221742109039 39  83.14

91 معيد 0صفر8455816674زينب كاظم جواد مصطفى221742109040 40  0.00

83 ناجح 605576807869501ساره رحيم عبد دوخي221742109041 41  71.57

94 ناجح 948495909493644ساره عظيم طالب عليوي221742109042 42  92.00

85 معيد 290م5133صفر57سجود سلمان حسين جبر221742109043 43  0.00

88 ناجح 817980788670562سجى شرهان جويد كطامي221742109044 44  80.29

78 معيد 535050620صفر66سجى نعيم مطشر دويح221742109045 45  0.00

81 معيد 0مم50385451سحاب إسماعيل فرهود غضبان221742109046 46  0.00

88 ناجح 805495858577564سهاد ستار طعمه جاسم221742109047 47  80.57

81 معيد 0مصفر7437صفر58شروق حسن سلمان عبيد221742109048 48  0.00

79 معيد 500مم71صفر64شكران حميد شنجار زغير221742109049 49  0.00

86 معيد 88710صفرمم83شهلء فاضل ابراهيم م221742109050 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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109رمز المدرسة :
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الحيائي

93 ناجح 856291828484581صفاء صادق قاسم حالوب221742109051 51  83.00

86 معيد 710مصفر90صفر53فاطمة باسم مطشر شرهان221742109052 52  0.00

90 معيد 690صفر8267صفر80فاطمة رحيم يوسف طعان221742109053 53  0.00

81 معيد 0صفر8984969799فاطمه جواد عرنوص بطاح221742109054 54  0.00

م معيد 0ممممممفاطمه رياض مطشر محسن221742109055 55  0.00

71 معيد 25220صفر28%2419فرح حسن هادي مهلهل221742109056 56  0.00

87 معيد 520مصفرم6127فردوس عبد الحميد عبد الصاحب حسن221742109057 57  0.00

74 معيد 5623655062690مروه عبد ا عبد الحسن داخل221742109058 58  0.00

78 معيد 5342676758390مريم كاظم عبيد عبود221742109059 59  0.00

79 معيد 500صفر6441صفر55مساره إسماعيل حميد عزيز221742109060 60  0.00

83 ناجح 605370505550421منى شهيد سعيد علي221742109061 61  60.14

68 معيد 0صفر503450صفر54مهى أسعد عودة عبد221742109062 62  0.00

84 معيد 0ممصفرصفرصفرصفرميلد حميد أحمد هاشم221742109063 63  0.00

84 ناجح 848486759181585نور الهدى حسين مهدي عوده221742109064 64  83.57

81 معيد 400صفر61505023نور الهدى كاظم عبد منشد221742109065 65  0.00

83 معيد 500م7961صفر66نور سالم شمخي جبر221742109066 66  0.00

93 معيد 780مم775782نور عيال نعمه رمام221742109067 67  0.00

93 معيد 0صفر8377858391هاجر سامي عزيز عادم221742109068 68  0.00

68 معيد 35500م512750هدى عبد ا موحان شريده221742109069 69  0.00

72 معيد 3050230صفر5033هدى علي مجيد محسن221742109070 70  0.00

93 ناجح 807381718774559هدى عواد عطشان خشوم221742109071 71  79.86

62 معيد 693630410ثمان57هديل خالد خليف م221742109072 72  0.00

89 معيد 760م69صفر7265هيام فاضل سلطان جابر221742109073 73  0.00

75 معيد 0صفر50صفر675473هيام هادي جويد ضيدان221742109074 74  0.00

86 معيد 0صفر5729503635وسن ميثاق حبيب حسين221742109075 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار

اعدادية الفيحاء للبنات

التسلسل
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المدرســــــــة :

109رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 726582685872505وفاء حطحوط سلمان نفيله221742109076 76  72.14

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 57 19 % 25.00

 98.65

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

74 

73 

 95.89

73 

70 

70  7068 58 68 0 

38 60 40 48 48 0 

 54.29 85.71 58.82 82.76 70.59 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


