
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 الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 7550562968500زهراء سالم حسين علي221512164044 1  0.00

90 معيد 5620525550510هدير علي عبيد هيول221612164083 2  0.00

92 ناجح 839786959786636أسماء رحيم عطيه غلم221742164001 3  90.86

92 ناجح 918492929294637آمال حمود سلمان ثجيل221742164002 4  91.00

86 معيد 0صفرصفر82مصفرمآمال نعيم خلف هليل221742164003 5  0.00

94 معيد 0م75687575صفراديان عدنان عبار عبيد221742164004 6  0.00

95 ناجح 959488989694660استغفار عويد رشاد صالح221742164005 7  94.29

92 ناجح 818990938793625اسراء جبار عليوي حسين221742164006 8  89.29

87 ناجح 908995949591641اطياف حسن جميل لفته221742164007 9  91.57

87 معيد 74618290800ماعتبار طالب خلف عبد الرزاق221742164008 10  0.00

82 معيد 505472600صفر60امنه داخل كريم مالح221742164009 11  0.00

87 معيد 515984670م56ايات فاخر خضير طبيج221742164011 12  0.00

89 ناجح 596350677364465ايات نبيل جعفر صادق221742164012 13  66.43

89 معيد 0صفرم87949394ايمان احمد صلح غضيب221742164013 14  0.00

82 ناجح 535050657258430ايناس حميد ياسر جابر221742164014 15  61.43

89 معيد 0صفر8382859794بدور عماد محسن نور221742164015 16  0.00

88 معيد 650م50م7360بلقيس خير ا فرحان ثجيل221742164016 17  0.00

88 معيد 8084890صفر96صفربنين حسين صالح حجاب221742164017 18  0.00

87 معيد 960صفر80868285بيداء ناصر كاطع زين221742164018 19  0.00

92 ناجح 817191788091584حوراء عريبي ورد عداي221742164019 20  83.43

91 ناجح 948295979997655خديجه علي قاسم حسين221742164020 21  93.57

صفر معيد 0صفر7982757380خديجه علي كاظم مصحب221742164021 22  0.00

75 ناجح 716679547063478خديجه كاظم حمود مهاوش221742164022 23  68.29

91 معيد 930صفرم65م73دعاء عجزان خلوهن فرحان221742164023 24  0.00

69 معيد 50550م502950دلل عبد الحسن حسب مزيعل221742164024 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 الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 8578880صفر7480ذكرى خزعل ياسر حواس221742164025 26  0.00

90 ناجح 807988969699628رانيا عجيل راشد غافل221742164026 27  89.71

88 ناجح 706059665981483رباب حسين خلف مالح221742164027 28  69.00

85 معيد 570م70م54صفررسل حمود جايد ملوح221742164028 29  0.00

93 ناجح 96969610010097678رغد عبد مخرب كمندور221742164029 30  96.86

87 معيد 0صفر809692ممرقيه فاضل زرزور مسعد221742164030 31  0.00

91 ناجح 737959899281564زهراء جاسب ثجيل طاهر221742164031 32  80.57

84 معيد 0م64م546250زهراء جاسم م مهنه221742164032 33  0.00

87 معيد 91849799760مزهراء حاتم خضير طبيج221742164033 34  0.00

89 معيد 8597820صفر8386زهراء حسن جميل لفته221742164034 35  0.00

79 ناجح 597979838875542زهراء حسين يوسف عبد العكار221742164035 36  77.43

96 ناجح 879896989696667زهراء حميد حسن صيهود221742164036 37  95.29

81 ناجح 615163716665458زهراء حميد حنين عباس221742164037 38  65.43

86 معيد 630صفر71345650زهراء حميد صياح عبد221742164038 39  0.00

90 معيد 0صفر5924745179زهراء صباح رضو جنام221742164039 40  0.00

86 معيد 9192640م83مزهراء علي حسن عياده221742164040 41  0.00

87 ناجح 745473647465491زهراء علي عبد الحسين ناصر221742164041 42  70.14

86 ناجح 868785959090619زهراء كريم جهيد فليح221742164042 43  88.43

89 ناجح 565554877867486زينب حسين عامر جلود221742164043 44  69.43

87 معيد 730مصفر8168مزينب لزم شعير سماري221742164044 45  0.00

88 معيد 0صفر7370839792ساره جواد كاظم دهيش221742164045 46  0.00

75 معيد 310م35505150ساره عويد غالي ناطور221742164046 47  0.00

88 معيد 6562650صفر51مساره كريم حسين عداد221742164047 48  0.00

87 ناجح 765075586878492سجى حسين ملك عسكر221742164048 49  70.29

88 ناجح 685180535165456سجى عباس اخليف سفيح221742164049 50  65.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 0صفر8079758290سجى عباس شنيور عبد علي221742164050 51  0.00

84 ناجح 837280868685576سجى علي ناصر حسن221742164051 52  82.29

95 ناجح 93949010010098670سكينه حسين تالي حريب221742164052 53  95.71

83 معيد 6156425467640سكينه مهدي م عجيل221742164053 54  0.00

60 معيد 0م5670م74مسماح علي حسن عياده221742164054 55  0.00

87 ناجح 585450587155433ضحى جاسم رضو جنام221742164055 56  61.86

92 ناجح 90989610010095671طيبه عباس مطلك داود221742164056 57  95.86

88 معيد 5650295054550عبير شاكر حمد عوده221742164057 58  0.00

86 معيد 0صفر65577271صفرعذراء ثجيل كاطع عليوي221742164058 59  0.00

83 معيد 646475830صفر75عذراء فاخر محسن عجيل221742164059 60  0.00

78 معيد 610صفرصفر50صفر51غفران علي عبد ربه صالح221742164060 61  0.00

88 ناجح 819076869389603فاطمه احمد شهاب ناجي221742164061 62  86.14

80 معيد 0م5450315050فاطمه باسم دريول اعبيد221742164062 63  0.00

80 معيد 5459620صفرصفر64فاطمه سليم خيون جدوع221742164063 64  0.00

83 معيد 0صفرصفر50صفر58صفرفاطمه م جليل دلي221742164064 65  0.00

89 ناجح 687277757480535فاطمه موسى حميدي عبد علي221742164065 66  76.43

92 معيد 0صفر7150625657ليلى بدر جابر شنيدخ221742164066 67  0.00

91 معيد 0صفر72صفر69صفرصفرمريم نمر طالب جعفر221742164067 68  0.00

91 معيد 2198948492910نجلء فاخر محسن عجيل221742164068 69  0.00

86 معيد 670م686158منور ثجيل لزم شعير221742164069 70  0.00

93 ناجح 8894928410093644هاجر سلمان عبد الرزاق عبد المام221742164070 71  92.00

76 معيد 9266820م82مهاجر نعيم هاشم مسير221742164071 72  0.00

77 معيد 3850400%503919هجران حسون عبيد بديوي221742164072 73  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 :4
ذي قار

اعدادية الزهراء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

164رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

73 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 44 29 % 39.73

 98.59

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

71 

70 

 86.89

61 

53 

68  6568 65 67 0 

58 55 64 59 53 0 

 85.29 84.62 94.12 90.77 79.10 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


