
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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 5455535033210بنين وليد عواد عامر221612170010 1  0.00

92 ناجح 547382506250463حوراء زعيم صخر فليح221612170013 2  66.14

85 معيد 6651604156500زينب ريسان زعين منصور221612170037 3  0.00

85 معيد 0صفر50م705060اثمار رسن خفي جوخان221742170002 4  0.00

89 معيد 0صفر6390صفر8884اسماء راضي جوده عوده221742170003 5  0.00

99 ناجح 937893989876635افراح م رحيم غانم221742170004 6  90.71

م معيد 0مممصفرممانفال صباح دنيف راهي221742170005 7  0.00

84 ناجح 898578759789597انفال علي ثجيل هذال221742170006 8  85.29

20 معيد 0صفرصفر51صفر7264ايات حيدر طالب محمود221742170007 9  0.00

70 معيد 870م41صفر5050ايات عبد المير حسين زوين221742170008 10  0.00

78 معيد 630صفرصفر809781ايات علي حمادي غافل221742170009 11  0.00

88 ناجح 9692961008693651ايات علي فياض مخيلف221742170010 12  93.00

67 معيد 0صفرصفر6423صفر58ايات قاسم عويد جديه221742170011 13  0.00

80 ناجح 888189678379567ايات ناصر حسين حميدان221742170012 14  81.00

86 ناجح 889181757677574ايمان صبيح حسين صبح221742170013 15  82.00

82 معيد 520صفرصفر647069براء مقدام م عليوي221742170014 16  0.00

صفر معيد 6268658479690بنين رسمي عبد ا ياسر221742170015 17  0.00

74 ناجح 778972728974547بنين طالب جابر جوده221742170016 18  78.14

86 ناجح 899779919989630حوراء سامي نعيم ياسين221742170017 19  90.00

85 ناجح 949479789588613حوراء كامل عبد الحسين جابر221742170018 20  87.57

79 معيد 320%5042253716خديجه طعمه خلطي بخيت221742170019 21  0.00

88 معيد 5076500صفر6673خديجه عماد شاكر بحيت221742170020 22  0.00

70 معيد 0صفر5050405032خديجه مخيلف حسن ذرب221742170021 23  0.00

73 ناجح 596155766467455رسل بشار جابر حمود221742170022 24  65.00

56 معيد 5050415030290زهراء حيدر هاشم نزال221742170023 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 صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 ناجح 645558656468455زهراء سعيد مجباس سرداح221742170024 26  65.00

69 معيد 0مصفر36صفر5241زهراء عدنان حسن مطر221742170026 27  0.00

65 معيد 500م3150صفر50زهره خليل ياسين فيصل221742170027 28  0.00

86 ناجح 847960725266499زينب صادق شاكر مجبل221742170028 29  71.29

91 ناجح 8599931008887643زينب محسن هادي دخيل221742170029 30  91.86

92 معيد 690صفرصفرصفر7378زينب نجاح صالح رهك221742170030 31  0.00

87 ناجح 9610091799077620سراب نعيم علي دخيل221742170031 32  88.57

87 ناجح 798493849590612سرى علي فياض مخيلف221742170032 33  87.43

89 معيد 870صفر8680صفر73سعاد عبد الكريم دخيل ياسر221742170033 34  0.00

80 معيد 0صفر6468م72صفرسندس جليل ابراهيم خيون221742170034 35  0.00

80 معيد 36530صفر638060شفاء عكله طارش صالح221742170035 36  0.00

79 معيد 320صفرصفر51صفر69شكران نعيم عذيب عبد221742170036 37  0.00

62 معيد 5334280صفر5850صفاء خالد حسن حميدان221742170038 38  0.00

91 ناجح 868789779389612ضحى حيدر صيهود خشان221742170039 39  87.43

81 ناجح 918485899693619ضحى عادل حسين حميدان221742170040 40  88.43

80 ناجح 697052596860458عفاف لطيف جاسم م221742170041 41  65.43

88 معيد 6479415072750غدير بسام موسى عطا221742170042 42  0.00

89 معيد 740م86م9183غزل مشتاق طالب مطشر221742170043 43  0.00

70 معيد 25400%14صفر6036غفران م جاسم خلف221742170044 44  0.00

85 معيد 0صفرصفر96م92مفاطمه حسين عبد المجيد مصطفى221742170045 45  0.00

81 معيد 560صفر78897564فاطمه طالب عبيد مانع221742170046 46  0.00

94 ناجح 886291798686586فاطمه عزيز صخي نجم221742170047 47  83.71

95 ناجح 9594797510088626فاطمه علي عبد م221742170048 48  89.43

76 معيد 3955500م6371فاطمه وحيد برهان م221742170049 49  0.00

صفر معيد 0مصفر856477صفرفدك هاني نسيم عداي221742170050 50  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 :3
ذي قار

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

69 معيد 500صفر5655صفر80قبيله خريجان جبير تعيب221742170051 51  0.00

85 معيد 0صفرصفر51صفر8886مروه خالد حسن حميدان221742170052 52  0.00

70 معيد 0صفر5062363557مروه خلف حسن ذرب221742170053 53  0.00

79 معيد 0صفرصفرصفرصفر72مملك م طراد عدل221742170054 54  0.00

75 معيد 5050600صفر6153منار احمد مجيد خضير221742170055 55  0.00

71 معيد 7356502653520منتهى رفيع وطين منخي221742170056 56  0.00

84 ناجح 875089767979544نبأ سمير محسن عبد الحسين221742170057 57  77.71

82 ناجح 917775687369535نبراس نعيم شنيف م221742170058 58  76.43

80 ناجح 625850506360423نوال حسان شكاحي كيطان221742170059 59  60.43

67 معيد 0%13صفر503525صفرنور الهدى علوي م سعيد221742170060 60  0.00

91 ناجح 969799100100100683نور خالد هجهوج اسماعيل221742170061 61  97.57

78 معيد 0صفر8986866679نور شاكر حسن سلمان221742170062 62  0.00

79 معيد 0صفرصفر37صفر71منور كامل جوده ناصر221742170063 63  0.00

87 معيد 7295710صفر8890نور ياسر حسين كريدي221742170064 64  0.00

م معيد 72780صفر848867هاجر كاظم علي م221742170065 65  0.00

76 معيد 6270642750550هبه عمار هاشم نزال221742170066 66  0.00

91 معيد 810صفر3079صفر82هدى قاسم كريدي حمدان221742170067 67  0.00

68 معيد 5031500صفرصفر74هند عواد غالي شعير221742170068 68  0.00

69 معيد 0صفر2129م5038وعود ناصر حسين كريدي221742170069 69  0.00

93 ناجح 9297949910089664يقين جبار مخيلف عبد ا221742170070 70  94.86

87 ناجح 817071685972508يقين حامد سعدون هادي221742170071 71  72.57

89 معيد 7487730صفر8589يقين حكيم خضير كاظم221742170072 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

72 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 46 26 % 36.11

 95.52

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

67 

64 

 95.38

65 

62 

68  6467 65 66 0 

57 40 48 40 47 0 

 83.82 62.50 71.64 61.54 71.21 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


