
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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 معيد 636150530م74زينب هويدي يوسف سباهي221512321007 1  0.00

76 معيد 5051570مم50ريام خير ا قاسم محيسن221512321012 2  0.00

83 ناجح 749494806778570أبتهال محسن عبد عليخ221742321001 3  81.43

68 معيد 0%12%2418صفر4139آيات محسن عبد الكريم دخيل221742321002 4  0.00

92 معيد 7580373350500ابتسام هادي جبير حسين221742321003 5  0.00

76 معيد 0مممصفرصفرمابرار عبد الكريم طاهر جبر221742321004 6  0.00

79 معيد 5650413237390اسماء عبد المحسن عماش عنيد221742321005 7  0.00

81 ناجح 838884808084580الء كريم عبد الحسن بصبوص221742321006 8  82.86

85 ناجح 695588505966472ايات حيدر عباس يونس221742321007 9  67.43

93 معيد 0صفر84صفر8694صفرايمان ناظم مطر عبد221742321008 10  0.00

76 ناجح 535658615064418تبارك م لزيم سموم221742321009 11  59.71

70 ناجح 688367758777527تقى ثائر ناهي سعيد221742321010 12  75.29

73 معيد 5050505551300تقى غالب علي سلمان221742321011 13  0.00

85 معيد 5053580م5750حياة حميد علي مسعود221742321012 14  0.00

84 ناجح 676077797067504دعاء كريم جهيد عبد الحسن221742321013 15  72.00

80 ناجح 555277585671449رحيل حميد حسن عبيد221742321014 16  64.14

68 ناجح 565551645256402رشا عبد العالي عبد عباس221742321015 17  57.43

94 ناجح 9098919698100667رواء كاظم م والي221742321016 18  95.29

84 معيد 740مصفر778489ريام قيس ياسر راشد221742321017 19  0.00

75 معيد 6033595069540زهراء حسين بدر عذيب221742321018 20  0.00

75 معيد 798375630صفر61زهراء سلم خضير عذيب221742321019 21  0.00

86 ناجح 588254697450473زهراء عامر حسن علي221742321020 22  67.57

92 معيد 0م50صفرصفر7660زهراء علي عوده م221742321021 23  0.00

74 ناجح 645056715069434زهراء يوسف يعكوب محسن221742321022 24  62.00

81 معيد 0صفرصفر68مصفر76زينب فايز عبد الرضا عساف221742321023 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

ثانوية الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 616387815073503زينب ناهض حسين عليوي221742321024 26  71.86

77 معيد 5531605661550زينه علي حسين عطية221742321025 27  0.00

84 معيد 0%717436645117سجى م تعبان هليل221742321026 28  0.00

81 ناجح 605077706260460سرى سامي مجلي شمخي221742321027 29  65.71

69 معيد 6039715755690سعاد خضير عباس علي221742321028 30  0.00

74 معيد 544131500صفر56ضحى حمود صالح فرحان221742321029 31  0.00

99 معيد 0صفرمصفر969596عبير ناهي هليل عبد ا221742321030 32  0.00

82 ناجح 696090798269531علياء طالب كاظم عذيب221742321031 33  75.86

84 ناجح 86871009293100642غدير كاظم شريف مهدي221742321032 34  91.71

88 معيد 979484240مصفرغدير كريم عبد علي حسوني221742321033 35  0.00

93 ناجح 859788999181634غفران كامل جواد كاظم221742321034 36  90.57

م معيد 0ممممممفاطمه اسعد كاظم ويس221742321035 37  0.00

71 معيد 7079300صفر6161فاطمه عبد الكريم عبد علي حسين221742321036 38  0.00

86 ناجح 767762605264477فاطمه كريم هليل زعين221742321038 39  68.14

83 ناجح 828296959787622كوثر ابراهيم عبد ا زرير221742321039 40  88.86

74 معيد 505341660صفر63كوثر احمد جلب عوض221742321040 41  0.00

82 معيد 0ممممصفر61ليلى احمد حسن رهيف221742321041 42  0.00

95 معيد 90961000صفر9597مريم علي حسين هليل221742321042 43  0.00

95 معيد 0صفر99م9210097منال م هلل مهدي221742321043 44  0.00

83 ناجح 685893507082504منتهى جواد كاظم جساب221742321044 45  72.00

88 معيد 0%755083715814مها حيدر صليبي مالح221742321045 46  0.00

76 معيد 5533515550590مها شاكر علوان جري221742321046 47  0.00

78 معيد 370صفر42صفر5050ميامي ثائر عبد حسن221742321047 48  0.00

83 معيد 550صفر5250صفر50ميس خالد طحب صخي221742321048 49  0.00

78 معيد 5032510صفر5533ميلد سامي نعيثل عباس221742321049 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

70 معيد 540م51545550نجاح رهيف عطيه ديوان221742321050 51  0.00

76 معيد 42570م50م50نوال ناجي كاطع عمير221742321051 52  0.00

75 معيد 595153510صفر52نور اسماعيل نعيم مظلوم221742321052 53  0.00

68 معيد 24370صفر637150نور الهدى هادي عبد ا عواد221742321053 54  0.00

84 معيد 667351500صفر74نور رحمن م هاني221742321054 55  0.00

87 معيد 0صفر8262صفر8288نور رحيم محسن عليوي221742321055 56  0.00

78 ناجح 585064515263416نور شاكر غني عبد الحسن221742321056 57  59.43

83 معيد 0صفر74صفر79صفر81نور عبد الحسن علي فزع221742321057 58  0.00

85 معيد 8364670صفر7771نور عزيز عريبي هاشم221742321058 59  0.00

94 معيد 740صفر83679275هبه عبد الحسين زايد رويح221742321059 60  0.00

77 معيد 0صفر5142505635هبه عبد الحكيم عبد المير حمادي221742321060 61  0.00

84 معيد 0صفرصفرصفر604171هدى حسين عطوان حسين221742321061 62  0.00

65 معيد 0صفرصفر3925صفر50هدى حسين علي عذاب221742321062 63  0.00

92 معيد 1000م98مم82هدى ناصر حسين عليوي221742321063 64  0.00

74 معيد 5985773564670هند عبد الحليم كاظم شمخي221742321064 65  0.00

88 ناجح 868188698586583وفاء رويس عبيد شلكه221742321065 66  83.29

83 معيد 282973280م%15وفاء ماهر خليل فيصل221742321066 67  0.00

المشاركون

67 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 46 21 % 31.34

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

64 

64 
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63 

59 

60  6060 58 61 0 

41 46 45 44 42 0 

 68.33 76.67 75.00 75.86 68.85 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


