
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 النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 معيد 6479535050420ابتهال جمال خضير كحط221612169004 1  0.00

98 معيد 57500م545750جمان م شريف جاهل221612169042 2  0.00

97 ناجح 628350507790509دعاء اسماعيل صاحب علوان221612169049 3  72.71

95 ناجح 685270525950446ديانا صالح زغير مطلك221612169056 4  63.71

90 ناجح 655350505069427زينب فاضل جدوع ضيدان221612169087 5  61.00

91 ناجح 879393909979632أحلم م حيدر كاظم221742169002 6  90.29

88 ناجح 867471796471533أسماء جبار ضيدان مجحم221742169003 7  76.14

94 معيد 9397880م94مآلء جابر ثجيل اسحاله221742169004 8  0.00

96 ناجح 979999959897681آلء حميد ساجت حذيه221742169005 9  97.29

91 ناجح 939177769182601آيات حميد زويد مرز221742169007 10  85.86

88 معيد 0صفر4042صفر6350آيات فارس ثجيل عبد221742169008 11  0.00

87 معيد 5068530صفر7369آيات كريم شلل شعلن221742169009 12  0.00

85 معيد 95950صفر939692آية حسين عبد جاسم221742169010 13  0.00

84 معيد 0صفر5057صفر6469ابرار حسين حميد جريد221742169011 14  0.00

88 معيد 8362503253600اساور ستار جابر مشكور221742169012 15  0.00

م معيد 0مممممماسراء عادل فيصل سلمان221742169013 16  0.00

92 ناجح 929578949888637انتظار كريم عبد ا رحمن221742169016 17  91.00

86 ناجح 908279596483543ايمان رحيم عبد ا رحمن221742169017 18  77.57

89 معيد 0صفر5050صفر7075بتول كاظم دفار دخل221742169018 19  0.00

97 ناجح 979899999795682بنين سهل رهيف عكال221742169019 20  97.43

94 معيد 97880صفر919594حنين سعدي كاظم ماضي221742169021 21  0.00

86 معيد 3850520مصفر66دعاء حسين ناصر علي221742169023 22  0.00

85 معيد 5959234062360دلل سالم فليح حسين221742169024 23  0.00

86 معيد 0صفر54صفرصفر5361دموع احمد شعلن حسن221742169025 24  0.00

90 معيد 8681840صفر8682ذكرى علء عجيل داود221742169026 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 النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 879995929986652زهراء جواد كاظم كايم221742169027 26  93.14

92 ناجح 606957898078525زهراء رحيمه بدر سريح221742169028 27  75.00

86 ناجح 858485698873570زهراء رويس مطرود لعيبي221742169029 28  81.43

90 ناجح 626575738472521زهراء كاظم مغير حامي221742169030 29  74.43

97 معيد 100930صفر989698زينب فالح ساهي علي221742169032 30  0.00

69 معيد 5724224150630زينب ناصر حسين نجم221742169033 31  0.00

صفر معيد 0م8063م5054ساره بشار خضير عويد221742169034 32  0.00

88 معيد 7786700صفر8889سجى ماجد عبد ا رحمن221742169035 33  0.00

95 معيد 0صفر67صفر79صفر79سرور قاسم حسين جار ا221742169036 34  0.00

88 معيد 0صفر8139513762سهاد طالب جدوع حسين221742169037 35  0.00

80 ناجح 756962516166464صفا احمد حنظل مجبل221742169038 36  66.29

97 معيد 970م87م9097طيبه نوري سلمان حمود221742169039 37  0.00

78 معيد 0ممممم38غفران رحيمه فضاله كنيدح221742169040 38  0.00

89 معيد 7789910م8890فاطمه حسين نجم علو221742169041 39  0.00

92 معيد 89840صفر657575فاطمه سعود سعدون ياسين221742169042 40  0.00

90 معيد 3857540صفر6869فاطمه كاظم فليح حسين221742169043 41  0.00

صفر معيد 69720صفر718076فاطمه م كامل جايل221742169045 42  0.00

92 ناجح 595061746661463فاطمه يحيى ياسين مانع221742169046 43  66.14

98 ناجح 9096981009899679فرح خير ا ورش حمزه221742169047 44  97.00

88 معيد 54590صفر595637كريمه جابر عبد كايم221742169048 45  0.00

89 ناجح 798268917676561كوثر حسن خليف كزار221742169049 46  80.14

90 معيد 7470563464750مروه احمد حنظل مجبل221742169051 47  0.00

م معيد 0مممممممروه حميد عناد عوده221742169052 48  0.00

97 معيد 0صفر9294م97صفرمنتهى مسير ياسين طاهر221742169053 49  0.00

92 ناجح 627050665350443نبأ راضي رزيج تركي221742169055 50  63.29

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 :3
ذي قار

اعدادية النيل للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

169رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0م8787808394نبأ سعد خلف عبيد221742169056 51  0.00

76 معيد 5540262640370نبأ فرحان عبد سعيد221742169057 52  0.00

94 ناجح 888770718886584نجاة فاضل كاطع ناهي221742169058 53  83.43

85 معيد 8483820صفر7478نجلء عجيل جياد سويف221742169059 54  0.00

93 معيد 8895870م8692نرجس كاظم دفار دخل221742169060 55  0.00

85 معيد 3464760صفر7861نهى سالم عبد ا والي221742169061 56  0.00

99 ناجح 9691911009197665نهى علي مكي احمد221742169062 57  95.00

95 ناجح 929699929992665نورس صادق سامي دايخ221742169063 58  95.00

85 ناجح 828082888778582هاجر حميد منصور كوين221742169064 59  83.14

80 معيد 7366660صفر38مهاجر مجيد صعيب خليف221742169065 60  0.00

92 معيد 5533554250640هدى خضير خوين مجهم221742169066 61  0.00

96 ناجح 909287949291642هدى هلل فنفون غالي221742169067 62  91.71

91 معيد 0صفر7381صفرصفر84ياسمين ستار جبار طراد221742169069 63  0.00

المشاركون

63 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 39 24 % 38.10

 96.43

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

56 

54 

 96.30

54 

52 

55  4855 54 53 0 

47 32 36 52 43 0 

 85.45 66.67 65.45 96.30 81.13 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


