
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 سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

66 معيد 5650532958500كوثر حمد ا كاظم زغير221512116037 1  0.00

100 معيد 5550503954500تبارك فائز غانم ساجت221612116016 2  0.00

96 ناجح 575054855050442زينب سمير عداي كاظم221612116031 3  63.14

92 ناجح 676354765050452فاطمه عايد كمر عودة221612116046 4  64.57

81 معيد 6026603850500منى حاجم جلود سمير221612116049 5  0.00

97 معيد 6952654250500ولء رائد منشد جبار221612116061 6  0.00

67 معيد 400م58صفر5050أسماء احمد صالح حران221742116001 7  0.00

91 ناجح 717871666171509آيات حسن فزع كاظم221742116002 8  72.71

60 معيد 500م3141صفر56آيات عامر ياسر حسين221742116003 9  0.00

82 معيد 0صفر728693صفر78آيات م خليل ناصر221742116004 10  0.00

68 معيد 500صفر63573770آية جبار عبد الحسين محسن221742116005 11  0.00

94 معيد 700مصفر858283اسراء اياد عزيز كاظم221742116006 12  0.00

87 ناجح 727756656772496اسراء بشير صكبان سبت221742116007 13  70.86

71 معيد 500صفر65مم41الء محسن نعمه ضهد221742116008 14  0.00

81 معيد 0صفر7885508579اماني يوسف فرحان عبد علي221742116009 15  0.00

81 ناجح 666763765868479انوار حاجم جلود سمير221742116010 16  68.43

61 معيد 5035500صفرم50ايات جواد كاظم حنون221742116011 17  0.00

84 ناجح 827891959898626براء كاظم م حسن221742116013 18  89.43

55 معيد 500صفر50602654بسعاد صالح جياد يهل221742116014 19  0.00

74 معيد 0مصفر51733150تبارك عماد راضي داخل221742116015 20  0.00

58 معيد 62500صفر562825حليمه كسار إبراهيم عبد علي221742116016 21  0.00

84 معيد 0صفر646868صفر83حوراء جعفر كاظم عبد الحسين221742116017 22  0.00

78 معيد 0صفر5071508162ديانا عبد الحسن عباس ضمد221742116019 23  0.00

73 معيد 390صفر30صفر5269رحيل محمود كاظم رسن221742116020 24  0.00

82 ناجح 807180909380576روان علي منيور طربوش221742116021 25  82.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 0م668069م70زهراء عودة نزال مري221742116022 26  0.00

78 معيد 890م77777391زهراء محمود جمعة جبير221742116023 27  0.00

78 ناجح 625061857273481زينب ستار جبار عطية221742116024 28  68.71

78 معيد 5038507636500زينب فاضل مرهج شنين221742116025 29  0.00

66 معيد 5464377363500زينب فالح زايد مطلك221742116026 30  0.00

79 ناجح 637650785061457سارة ساكت مسير شريدة221742116027 31  65.29

88 معيد 790م867680مسارة فليح محسن عبد ا221742116028 32  0.00

51 معيد 670م2360م50سجى مبارك زاهي شديد221742116029 33  0.00

56 معيد 355320400%5017سحر عبد الجبار كاظم جاسم221742116030 34  0.00

83 معيد 0صفرصفر69756968شهد احمد عبد كاظم221742116031 35  0.00

84 ناجح 828985977883598شهد م ثامر سعدون221742116032 36  85.43

66 معيد 6253325942500صابرين طعمة ضاحي حسين221742116033 37  0.00

72 معيد 290م50صفر5350طيبة حميد طالب حميد221742116034 38  0.00

61 معيد 5043315040500طيبة مظفر عبد ا كاظم221742116035 39  0.00

91 ناجح 787869937072551فاطمة حسين مزهر حمود221742116036 40  78.71

77 معيد 860صفر84م76صفرفاطمة عبد الكاظم عبد الرضا احميد221742116037 41  0.00

61 معيد 640صفر61755050فاطمة علي نجم عبد ا221742116038 42  0.00

68 معيد 3325500%13صفر42فاطمة كريم والي عصواد221742116039 43  0.00

69 معيد 630صفر53صفر5159محاسن جاسم كاظم رخيص221742116040 44  0.00

67 ناجح 646061605662430مرح باسم راشد جابر221742116041 45  61.43

66 معيد 506825310%5117مريم عودة شناوة فزاع221742116042 46  0.00

82 معيد 500مم32م41منال سعد حمد غانم221742116043 47  0.00

79 معيد 50640صفر61م63منى عباس طعيمة وزير221742116044 48  0.00

69 معيد 7343538460550ندى عبد الشريف والي جراد221742116045 49  0.00

66 معيد 5762506342510نور فيصل ثويني فرحان221742116046 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية سكينة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

116رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 616450776477473نوف م رزاق سرحان221742116047 51  67.57

80 ناجح 785865576867473هبة رزاق فيصل عناد221742116048 52  67.57

91 ناجح 828579966596594هديل علي علك غالي221742116049 53  84.86

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 38 15 % 28.30

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

47 

47 

 91.30

46 

42 

41  4546 39 45 0 

31 28 40 22 35 0 

 75.61 62.22 86.96 56.41 77.78 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


