
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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 6550525240500هاجر جمعة مدلول ظاهر221612165085 1  0.00

90 معيد 880صفر857989صفرأيات جواد كاظم عبد ا221742165001 2  0.00

83 ناجح 777995796873554اسماء عبد ا جبر حسين221742165003 3  79.14

90 معيد 0صفرصفر81779791اعتزاز موحان محسن علي221742165004 4  0.00

87 معيد 0صفر5752%546114امال م فلفل حسين221742165006 5  0.00

89 ناجح 899891668277592انغام ذياب سوادي صكبان221742165007 6  84.57

91 ناجح 6893968992100629ايات حسين كيطان شمخي221742165009 7  89.86

87 معيد 797766810م74ايمان كاظم عوض دهش221742165010 8  0.00

83 معيد 6052825736500ايناس سعد جهيد عبد الحسن221742165011 9  0.00

87 معيد 0صفر60صفر86م70تقى حسن امجد كريم221742165012 10  0.00

80 معيد 785854770ممحنان علي جاسم جبر221742165013 11  0.00

89 معيد 855760620م64حوراء حسين سلمان شمخي221742165014 12  0.00

64 معيد 7093408237500حوراء علي صبر جاسم221742165015 13  0.00

90 معيد 86998992990صفردلل هادي سيف مكطوف221742165016 14  0.00

92 ناجح 929898929687655رسل احمد شعلن عليوي221742165017 15  93.57

93 ناجح 97971001009992678رسل رشيد ابراهيم عبد221742165018 16  96.86

86 معيد 5637908466630رسل علي حريجه مشعل221742165020 17  0.00

85 معيد 7142807374700رقيه سعد عكيب فضاله221742165021 18  0.00

81 ناجح 845292918571556رنا نجاح شبيب عجيمي221742165022 19  79.43

89 ناجح 697075626275502ريام هلل عجيمي جذب221742165023 20  71.71

90 معيد 0صفرصفر84799487زهراء ابراهيم جواد م221742165024 21  0.00

82 ناجح 555973836893513زهراء جبار علي جباره221742165026 22  73.29

صفر معيد 7558760صفر6476زهراء عبد الكاظم راضي غياض221742165027 23  0.00

86 معيد 0صفر6183صفر5657زهراء علي شنان ثاجب221742165028 24  0.00

87 ناجح 838381797487574زهراء علي عبد علي221742165029 25  82.00

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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 9596989897100678زهراء علي م كاظم221742165030 26  96.86

91 ناجح 656490615173495زهراء عمار جبار شبيب221742165031 27  70.71

82 معيد 0صفر5850617565زهراء كريم عبيد جابر221742165032 28  0.00

88 ناجح 929475897475587زهراء هاشم وحيد جابر221742165035 29  83.86

81 معيد 628154590م60زينب داخل عامر مهاوش221742165036 30  0.00

82 ناجح 877891827380573زينب عدنان فاخر حاجم221742165038 31  81.86

94 ناجح 9799991008789665زينب علي حمود حناج221742165039 32  95.00

79 معيد 9269800صفر83صفرزينب علي عبد الحسين عبد ا221742165040 33  0.00

87 ناجح 707486816783548زينب عمار جبار شبيب221742165041 34  78.29

80 معيد 0صفرم50صفر6461زينب م علي خضير221742165042 35  0.00

86 ناجح 848290787780577زينب م لزم جاسم221742165043 36  82.43

86 ناجح 847794788484587زينه علي م يويرج221742165044 37  83.86

76 معيد 0صفر6858555950ساره مجيد كامل فاضل221742165045 38  0.00

85 معيد 0صفر7897869390سجى احمد رشيد بنيان221742165046 39  0.00

91 ناجح 8693100928889639سجى ساير شناوه ساير221742165047 40  91.29

80 ناجح 565869736863467سناء ياسر شبيب علك221742165049 41  66.71

86 معيد 0صفر7164827877شروق رزاق شياع خضر221742165050 42  0.00

90 معيد 0م9098968898شيماء احمد عبد سلطان221742165051 43  0.00

84 معيد 0صفر6861صفر6160صابرين مجيد عزيز حسن221742165053 44  0.00

75 معيد 0صفر5250644141صباح فارس حسن سلمان221742165054 45  0.00

91 معيد 0صفر9496869898طيبه م جبار خيون221742165055 46  0.00

80 معيد 0صفر5650587350غاده باسم م حسان221742165057 47  0.00

86 ناجح 675868636675483غسق حسن ناصح مشاي221742165059 48  69.00

87 معيد 0م7986868675غفران م عبد ا جابر221742165060 49  0.00

82 ناجح 605267808062483فائزه فليح حسن شناوه221742165062 50  69.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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ذي قار
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2017/2016
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165رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 79806974670مفاطمه اركان معيدي عكال221742165063 51  0.00

92 معيد 0صفر7275978294فاطمه ثجيل كاظم خلف221742165064 52  0.00

91 معيد 0صفر8797%12م88فاطمه جاسم عباس عليخ221742165065 53  0.00

90 ناجح 777494887583581فاطمه كاظم عبد يوسف221742165067 54  83.00

85 ناجح 697680616176508مريم عدنان موسى عواد221742165070 55  72.57

87 ناجح 929493859375619مريم فرحان جاسم م221742165071 56  88.43

89 معيد 0صفر7678859090مريم كنعان جياد صيوان221742165072 57  0.00

82 ناجح 846894817980568مصباح الهدى علي فوزي عوده221742165073 58  81.14

84 ناجح 645863566466455ملك ناصر سعيد سلطان221742165074 59  65.00

89 ناجح 829480898891613منال رحيم حسين عليوي221742165075 60  87.57

88 ناجح 675060505259426ناديه شيال مجبل صالح221742165076 61  60.86

88 ناجح 787790908888599نبأ أمجد سرحان بريسم221742165077 62  85.57

82 ناجح 675282785164476نبأ علي قاسم بندر221742165078 63  68.00

95 ناجح 736984859377576ندى سعد عبد جازع221742165079 64  82.29

71 ناجح 656565696082477نور الهدى صباح ناصر حسين221742165080 65  68.14

92 ناجح 97989910010099685نور كريم عطيه مهوس221742165081 66  97.86

84 ناجح 786884909181576هاجر كاظم ابراهيم م221742165083 67  82.29

89 ناجح 767699928391606هجران احمد ناصر رزج221742165084 68  86.57

91 ناجح 869691989990651هدى عبد الرحمن رزاق ناصر221742165085 69  93.00

86 معيد 0صفرصفر9072صفر59هديل كامل فزع مكبول221742165086 70  0.00

78 معيد 0مم6173مصفروسن ذياب ريسان م221742165087 71  0.00

م معيد 730مصفر745692ولء غياض حسن عذافه221742165088 72  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 الفاضلت للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

165رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

72 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 36 36 % 50.00

 98.57

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

70 

69 

 94.20

69 

65 

64  7171 68 68 0 

61 63 68 61 50 0 

 95.31 88.73 95.77 89.71 73.53 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


