
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 الشطرة للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

161رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 500م56655028ايه حمود محيه حيوان221612161013 1  0.00

88 معيد 6874874163650أثمار جازع عزيز حسين221742161001 2  0.00

صفر معيد 0مممصفرصفرصفرآيات عبد المير م عليوي221742161002 3  0.00

83 معيد 675993750صفر66آيات م صادق عبد الكريم221742161003 4  0.00

87 معيد 7389810مصفر68آيات هاشم حنون جبر221742161004 5  0.00

78 معيد 500م33صفر5553آيات هلل كاظم عبد الحسين221742161005 6  0.00

84 معيد 0م2331مم51اديان كامل خضير جبر221742161006 7  0.00

89 معيد 6250704150510اديان محسن سلمان ذياب221742161007 8  0.00

82 معيد 740م83صفرصفرماسيل داخل حبيب ضاحي221742161008 9  0.00

84 معيد 3750670صفر8270اسيل طالب حسين سفاح221742161009 10  0.00

87 معيد 300مصفر50صفرصفرالء باسم عواد عرار221742161010 11  0.00

79 معيد 0صفر7888صفر76صفرالء عدنان طاهر محسن221742161011 12  0.00

84 معيد 88690صفر707078الء كريم ضعيف علي221742161012 13  0.00

89 ناجح 708391618876558اماسي فلح حسن ناصر221742161013 14  79.71

93 ناجح 838975939495622اماني حسين كاظم جاسم221742161014 15  88.86

82 معيد 720صفر62صفر3479اماني رياض زويد خلف221742161015 16  0.00

96 معيد 750صفر90صفر9098امنه محسن علي فليح221742161017 17  0.00

90 معيد 67660صفر55صفر67ايناس صباح جباره دلي221742161018 18  0.00

93 ناجح 869380939583623ايه م منشد ضيول221742161019 19  89.00

86 معيد 79870صفر78صفر84بدور ميثم رمان جاري221742161020 20  0.00

98 معيد 0صفر9596969799بسمله زين العابدين عبد الرزاق ياسين221742161021 21  0.00

88 معيد 610صفرصفر504272بسمه مسلم كامل عبيد221742161022 22  0.00

88 ناجح 809290808682598تبارك جبار رعيوي فرحان221742161023 23  85.43

89 معيد 0صفرصفر67صفرممتبارك حسين حميد عبد221742161024 24  0.00

94 معيد 0صفر74صفر6377صفرتبارك حمود محيه حيوان221742161025 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 معيد 0م88صفر9894صفرتبارك رعد عزيز حسين221742161026 26  0.00

82 معيد 6160560صفر5673تبارك زيد خلف كاظم221742161027 27  0.00

96 معيد 0صفر100م9698100ثناء كاظم موسى عيسى221742161028 28  0.00

94 معيد 0صفر826788صفر84خديجة قاسم نعيم كاظم221742161030 29  0.00

م معيد 0ممممممخديجه سعود عزيز طلب221742161031 30  0.00

83 معيد 0صفر8056صفر5641دعاء عدنان طاهر محسن221742161033 31  0.00

86 معيد 6389750صفر7284دعاء علي مجيد جبار221742161034 32  0.00

89 معيد 750صفر86968468دعاء كريم لفته فليح221742161035 33  0.00

80 معيد 4063610مصفر50دعاء محسن عريبي هاشم221742161036 34  0.00

88 ناجح 8463901006683574دلل كاظم عليعل خلف221742161037 35  82.00

82 معيد 807687790م75رباب هملن دنيف حسن221742161038 36  0.00

91 ناجح 819288989294636رحمه شكري كاظم مزعل221742161039 37  90.86

70 معيد 7161863169690رند علي خليل فارس221742161040 38  0.00

100 ناجح 9897981009897688روان قاسم شهاب مطشر221742161041 39  98.29

94 معيد 0صفر100صفر979999روان م عبد ا م221742161042 40  0.00

80 معيد 0صفر8791م79صفرريمان كريم علي عويد221742161043 41  0.00

89 معيد 97911000صفرمصفرزهراء جبار نعيم شاتول221742161044 42  0.00

93 معيد 0صفر8385837085زهراء حازم حميد فزع221742161045 43  0.00

90 معيد 0صفر9596م94صفرزهراء حسين هبر عويد221742161046 44  0.00

87 معيد 390م506650مزهراء رحيم عبد الكاظم عبد الواحد221742161047 45  0.00

93 ناجح 615559545052424زهراء سعد عزيز فضيل221742161048 46  60.57

90 ناجح 889799908893645زهراء م رزوقي حسين221742161050 47  92.14

91 معيد 50710صفر86م69زهراء نعيم شعلن شاكر221742161051 48  0.00

82 معيد 0صفر76صفرمصفرصفرزهراء هادي صالح وادي221742161052 49  0.00

م معيد 0ممممممزهراء هادي محيسن دخيل221742161053 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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73 ناجح 635064506155416زهره عماد صبري عليوي221742161054 51  59.43

92 معيد 0صفر88صفر708192زينب عباس تبن فياض221742161055 52  0.00

77 معيد 0صفر5261صفر6458زينب علي حسين هادي221742161056 53  0.00

97 ناجح 959296949184649زينب علي خضير نغار221742161057 54  92.71

93 معيد 0مممممصفرزينب علي محسن دنان221742161058 55  0.00

76 معيد 6577743962620زينب كامل بدر نعمه221742161059 56  0.00

88 معيد 795869820صفر75سجى سعد صالح مهدي221742161060 57  0.00

91 ناجح 707880647485542سجى عبد الكريم طالب وادي221742161061 58  77.43

94 معيد 86990صفر92م86شروق لفته مهدي صالح221742161062 59  0.00

م معيد 0ممصفرصفر9486شفاء عبود نعيمه طه221742161063 60  0.00

78 معيد 0صفر6776صفر76صفرشهد احمد حسن علي221742161064 61  0.00

68 معيد 574063670م65شهلء كريم حنتوش عليوي221742161065 62  0.00

85 ناجح 797486507062506شيماء جميل فرحان عذاب221742161066 63  72.29

90 ناجح 899099648382597شيماء قاسم طعيمه عباس221742161068 64  85.29

89 معيد 0صفر997697صفر89ضحى ضياء حامد حسن221742161069 65  0.00

98 معيد 10098980صفر9699ضحى عبد المير علي م221742161070 66  0.00

94 معيد 0صفر8988صفر7286ضحى كريم عبيد ضاحي221742161071 67  0.00

93 معيد 530صفر50صفر69صفرضي حيدر رحيم عبد النبي221742161072 68  0.00

95 معيد 0صفر8787978787طيبه كريم شكاحي جولن221742161073 69  0.00

92 معيد 920صفرصفر958286عل كاظم حنون جبر221742161074 70  0.00

88 ناجح 756977608285536غدير حميد مهدي صالح221742161075 71  76.57

95 معيد 7179830مصفر73غدير عبد المير جبار مرجان221742161076 72  0.00

89 معيد 55780صفر788780فاطمه جمال عزيز عباس221742161077 73  0.00

92 معيد 840صفر79م80صفرفاطمه حسين عبد علي وذح221742161079 74  0.00

93 معيد 0مم7350مصفرفاطمه حسين محسن بدر221742161080 75  0.00
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93 ناجح 807673685869517فاطمه رحمان بليبض فياض221742161081 76  73.86

94 ناجح 8994939110097658فاطمه رياض عبد مزعل221742161082 77  94.00

86 معيد 5150510صفرم71فاطمه عواد خفيف خليف221742161085 78  0.00

98 ناجح 9599100100100100692مريم رحيم مجيد راضي221742161086 79  98.86

94 معيد 790صفر827857صفرمريم زيد خلف ياسر221742161087 80  0.00

93 ناجح 9597100959786663مريم كريم بدر نعمه221742161088 81  94.71

88 معيد 0م75صفرم9292مريم م جاسم محسن221742161089 82  0.00

81 ناجح 757761728067513ميديا انمار صادق احمد221742161090 83  73.29

95 معيد 9584890م7462نبأ حيدر عبد العالي حسين221742161091 84  0.00

83 معيد 6066772950650نجلء رشيد علي برغوث221742161092 85  0.00

88 معيد 700م69668558نجوى شريف مظلوم مزعل221742161093 86  0.00

83 ناجح 605850555182439نور الهدى حيدر عبد الحسين شمخي221742161094 87  62.71

93 معيد 7979810مم67نور خالد عبد سهر221742161095 88  0.00

87 ناجح 728297808387588نور كريم خلف مرزوك221742161096 89  84.00

م معيد 0مصفرصفرصفر59صفرنور م حطحوط حشيش221742161097 90  0.00

88 ناجح 676256797383508نور م شراد وتي221742161098 91  72.57

96 ناجح 816894749289594نور وحيد سعود مهاوش221742161099 92  84.86

73 معيد 5065790مصفر54هبه حسن خضير حمود221742161100 93  0.00

80 معيد 0صفر4140صفرصفر56هبه نجاح ابراهيم مطشر221742161101 94  0.00

المشاركون

94 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 70 24 % 25.53

 98.88

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

89 

88 

 80.68

88 

71 

80  7888 82 83 0 

63 57 60 70 62 0 

 78.75 73.08 68.18 85.37 74.70 0.00
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