
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

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 معيد 5950533853500امنه خصاف عبيد عليخ221612190007 1  0.00

97 ناجح 715551505552431رسل طه ياسين حميد221612190032 2  61.57

75 ناجح 677566507258463غدير قاسم ناصر علي221612190070 3  66.14

81 معيد 0صفر3456صفرصفر66احلم نظيم عبد الرضا معارج221742190001 4  0.00

86 معيد 6050382726500اخلص خضير ساجت لطيف221742190002 5  0.00

73 معيد 0صفر405062صفرصفراديان لطيف كحيوش علي221742190003 6  0.00

68 معيد 0صفر63مم62مازل كريم جاسم م221742190004 7  0.00

82 ناجح 879295829689623اسراء امير صالح مهدي221742190006 8  89.00

78 معيد 77940م72صفر69اسماء علوان محيسن مري221742190008 9  0.00

90 معيد 0صفر7987823352اصيل مطشر سعد جاسم221742190009 10  0.00

77 معيد 0صفر57صفر64صفر66الم جليل جويد نتيشون221742190010 11  0.00

88 ناجح 889995699397629الء م غازي داخل221742190011 12  89.86

91 ناجح 878984929696635امنه فالح قاسم سلطان221742190012 13  90.71

76 ناجح 706955505061431امينه حيدر عبد بالوذ221742190013 14  61.57

89 ناجح 849887848795624انوار بدر موحان سعدون221742190014 15  89.14

83 معيد 0م6182صفر8278انوار علي رمضان هدابي221742190016 16  0.00

62 معيد 0م20صفرصفر5031ايات م عواد محسن221742190017 17  0.00

74 ناجح 676362715283472ايات م غركان رديني221742190018 18  67.43

81 معيد 520مم62صفر68ايه لؤي فاضل هادي221742190019 19  0.00

79 معيد 660مصفر615268بتول اياد هادي وحيد221742190020 20  0.00

77 معيد 50500صفر50صفر53تبارك حميد كاظم غياض221742190021 21  0.00

72 معيد 717070830صفر67تبارك ربيع لفته داخل221742190022 22  0.00

69 ناجح 706553647585481تبارك علي جبار حسن221742190023 23  68.71

91 معيد 0%885175737212تبارك علي حميد ياسر221742190024 24  0.00

90 ناجح 878288809890615تقوى م منشد عبود221742190025 25  87.86

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

ثانوية الولية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 5754613236500تقى عباس كريم جاسم221742190026 26  0.00

87 معيد 0صفر7890صفر8292حوراء حسن حنان جابر221742190027 27  0.00

80 معيد 0م51م71م54حوراء راشد ناصر حسين221742190028 28  0.00

65 معيد 5034506858710خديجة خالد نعاس جبر221742190029 29  0.00

76 معيد 0مممصفرممدعاء برزان طارش حواله221742190030 30  0.00

83 ناجح 858076827963548دعاء جبار عزيز حمد221742190031 31  78.29

78 معيد 0مصفر57625350دموع صالح بديوي فليح221742190033 32  0.00

76 معيد 0صفر6067705885راجين م بدر عليوي221742190034 33  0.00

85 معيد 6260545841210رسل جمعه عبد جبار221742190035 34  0.00

76 معيد 0صفر6487صفر8379رشا حسن عجيل خلف221742190037 35  0.00

62 معيد 0م3334م78مروان عباس طالب مغامس221742190039 36  0.00

83 معيد 7179800م6985ريام عطشان رحيم راضي221742190040 37  0.00

89 معيد 0صفر8484599793ريمان خالد حسن ناصر221742190041 38  0.00

89 معيد 0م8994896588زهراء احمد كامل طاهر221742190042 39  0.00

78 معيد 3871333031320زهراء اركان عطشان فرحان221742190043 40  0.00

80 معيد 0صفرصفرم392334زهراء ايوب شريف جلب221742190044 41  0.00

80 معيد 675855510صفر50زهراء حميد كاظم غياض221742190045 42  0.00

76 معيد 0صفر56م28صفر50زهراء ستار نعيم عبيد221742190047 43  0.00

76 معيد 0صفر64صفر575065زهراء صكبان جويد حمود221742190048 44  0.00

78 ناجح 667162655875475زهراء عبد الحسين رشيد وداعه221742190049 45  67.86

96 معيد 870صفر86919292زهراء عبد الحميد صاحب عبد علي221742190050 46  0.00

80 معيد 77730صفر687574زهراء علي عرموط سلطان221742190052 47  0.00

92 ناجح 879989849198640زهراء علي ناصر حمود221742190053 48  91.43

73 معيد 71100537539850زهراء م عبد علي شريف221742190054 49  0.00

71 معيد 27500%50335417زهراء محمود جبار عمران221742190055 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

69 معيد 0ممصفرم50مزينب جبار مطرود حسين221742190056 51  0.00

86 ناجح 667157867964509زينب جميل كاظم ابراهيم221742190057 52  72.71

76 معيد 660صفر6964م34زينب داخل صابر حسين221742190058 53  0.00

84 معيد 0صفر9088صفر8183زينب ظافر م خضر221742190059 54  0.00

66 معيد 42580صفرصفر7877زينب عبد العظيم سعود سبتي221742190060 55  0.00

88 معيد 0صفر9095م8699زينه علء فاضل محسن221742190061 56  0.00

93 ناجح 888898829595639ساره صباح عبد الرضا كطافه221742190062 57  91.29

صفر معيد 0صفر34م50صفر54ساره عدنان هافان بارز221742190063 58  0.00

87 معيد 0صفر89صفر909384ساره موسى خزعل ظاهر221742190064 59  0.00

76 معيد 5053770م7958سجى اياد كاظم كريم221742190065 60  0.00

88 معيد 0صفرم79778986سجى حسين نعيثل جنوفي221742190066 61  0.00

96 ناجح 958994949498660سجى فؤاد نصيف جاسم221742190067 62  94.29

91 معيد 0صفر51صفر50صفر64سوزان سهيل سلمان عبد221742190068 63  0.00

88 معيد 900م65مصفر66شروق عبد الزهره خضير مضخور221742190069 64  0.00

89 ناجح 717970637750499شفاء جبار عزيز حمد221742190070 65  71.29

80 معيد 0مصفرصفرمممشهد ثامر صالح طروم221742190071 66  0.00

93 ناجح 857386738476570صابرين حيدر عبد محسن221742190073 67  81.43

77 ناجح 615066615860433ضحى احمد شهاب حمد221742190074 68  61.86

93 معيد 570م82668250ضحى دنف شاكر علي221742190076 69  0.00

82 ناجح 708278717879540طيبه حيدر عبد الحسن سعيد221742190078 70  77.14

78 ناجح 635060525764424طيبه م جبار رائد221742190079 71  60.57

80 معيد 0صفر59صفر584063عبير فالح زغير حنيفش221742190080 72  0.00

89 معيد 0صفر9185799487غفران مالك قاسم م221742190082 73  0.00

80 معيد 6257403022390فاطمه رعد شهاب احمد221742190083 74  0.00

91 ناجح 876493868783591فاطمه علي حيال كاظم221742190084 75  84.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية الولية للبنات

التسلسل
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المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 0م9296849594فاطمه علي شريف عجمي221742190085 76  0.00

م معيد 0ممممممفاطمه ناظم محسن منخي221742190086 77  0.00

82 معيد 6451610م6551فرات بادي حواس عاتي221742190087 78  0.00

80 ناجح 887886769190589مريم كامل هويدي م221742190089 79  84.14

87 معيد 0م6174مصفرممعصومة قاهر محسن صدام221742190090 80  0.00

84 معيد 0صفر59صفر696560ملك ياسين خليل جعفر221742190091 81  0.00

82 معيد 0صفر58صفر69صفر62مها حميد خليف عاكول221742190092 82  0.00

84 معيد 81800صفر726882مياده صالح كريم حمد221742190093 83  0.00

89 معيد 0صفر7625703071نبأ م نعمه طاهر221742190094 84  0.00

94 معيد 85950صفر888493ندى رياض نصيف جاسم221742190095 85  0.00

86 ناجح 859178667070546نرجس فهد روضان رويعي221742190096 86  78.00

78 معيد 5730335023520نور الهدى شهيد خلف م221742190098 87  0.00

95 ناجح 697478665083515نور الهدى عادل خليل جاسم221742190099 88  73.57

87 ناجح 738770657689547نور الهدى ياسر عبيد غانم221742190100 89  78.14

88 معيد 840صفر79715050نور حيدر متعب جلود221742190102 90  0.00

87 معيد 818091900صفر86نور طارق عويد جاسم221742190103 91  0.00

93 معيد 0م53787679منور م جميل جبار221742190104 92  0.00

92 ناجح 868892677582582نوره نعيم ريسان ذخر221742190105 93  83.14

94 معيد 54800م695874هبه صادق عزيز م221742190106 94  0.00

86 ناجح 786378757984543هبه علي كاظم حنون221742190107 95  77.57

94 معيد 92960صفر899896هدى خضير عباس مسير221742190108 96  0.00

88 معيد 0ممصفرمممهدى عبد الجبار سعود عناد221742190109 97  0.00

87 معيد 6464403527550هدى علي خليل عوده221742190110 98  0.00

86 معيد 5350553050370هدى كاظم شمخي جابر221742190111 99  0.00

81 معيد 756166940م83هدى نعيم فزع بدر221742190112 100  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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2017/2016
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190رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

72 معيد 5750613450500هديل عباس نور علي221742190113 101  0.00

74 معيد 0مصفر50صفر29صفرهند ميثاق مدلول هاشم221742190114 102  0.00

90 معيد 0صفر55صفر505061هيفاء عبد الهادي حسن سلمان221742190115 103  0.00

89 ناجح 826771717072522ياسمين جمعه حسين نغيمش221742190117 104  74.57

85 معيد 7650763666630يقين عباس عجيل نغيمش221742190118 105  0.00

المشاركون

105 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 76 29 % 27.62

 99.01

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

101 

100 

 94.62

93 

88 

95  9092 93 87 0 

72 73 60 73 58 0 

 75.79 81.11 65.22 78.49 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


