
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الخنساء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

80 معيد 0صفر36صفر543360آيات حيدر م سبتي221752103001 1  0.00

88 ناجح 585075505650427آيات ضياء سعدون صيهود221752103002 2  61.00

75 معيد 28530صفر415057آيه عبد السلم جبر شلش221752103003 3  0.00

93 ناجح 847176818889582اثمار خليفه سالم سلطان221752103004 4  83.14

88 معيد 0م6257صفرصفر52اريج فاضل مزهر مكطوف221752103005 5  0.00

85 معيد 0م50م555060استبرق حسن عسكر شناوه221752103006 6  0.00

83 معيد 0م535050م42اسراء علي سامي عباس221752103007 7  0.00

87 ناجح 745489597688527اسمهان شبيب نعيمه يعكوب221752103008 8  75.29

81 معيد 5030656577780اطياف عماد كامل صالح221752103009 9  0.00

84 معيد 0م50633554صفرافراح عبيد مرهم هليل221752103010 10  0.00

74 معيد 30210صفر513450افكار حيدر علي ثجيل221752103011 11  0.00

86 ناجح 585570505176446ايمان جميل عبد حواس221752103012 12  63.71

91 ناجح 828896909695638بتول قاسم عبد الكاظم جابر221752103013 13  91.14

79 ناجح 655062506159426بيادر فائق حسن مسعد221752103014 14  60.86

76 معيد 0صفر4028564029تقوى عبد الرضا شرشاب مفتاح221752103015 15  0.00

90 معيد 0م6026695050حنين فليح منشد جاسم221752103016 16  0.00

93 معيد 0م6320785082حوراء فليح منشد جاسم221752103017 17  0.00

85 معيد 50300صفر505757حوراء محمود جاسم حسين221752103018 18  0.00

65 معيد 0صفر21صفر332534دعاء عبد ا عناد طاهر221752103019 19  0.00

69 معيد 270صفر41صفر5331دموع كاظم حميد حمد221752103020 20  0.00

م معيد 0ممممممديار شعلن خضير سويدر221752103021 21  0.00

81 معيد 0صفر5642695050ديار عبد الرؤوف تركي كبح221752103022 22  0.00

92 معيد 0خمس8382اثنتان7861رثاء طالب كاظم م221752103023 23  0.00

77 معيد 5033350م4032رحيق مهدي خضر عويد221752103024 24  0.00

92 ناجح 605076828068508رسل جواد كاظم والي221752103025 25  72.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الخنساء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

94 معيد 0صفر5034583826رنا حسين علي ناصر221752103026 26  0.00

89 معيد 990م91939197رند حسين عباس يوسف221752103027 27  0.00

89 ناجح 646385695067487رواء عوده هاشم عمل221752103028 28  69.57

86 معيد 0مصفرمصفرم38روان حيدر عبد الصاحب جعفر221752103029 29  0.00

79 معيد 0صفر3524643730روان رياض كاظم مزعل221752103030 30  0.00

83 معيد 0صفر52صفر565071رياحين جواد كاظم فاخر221752103031 31  0.00

88 ناجح 846490919298607ريام ناجي ياسر كعيم221752103032 32  86.71

85 معيد 0صفر2650صفر6352زهراء احمد م عباس221752103033 33  0.00

88 معيد 0م79صفر655579زهراء حسين علي صالح221752103034 34  0.00

90 معيد 0مصفرم69م51زهراء داود سالم زوير221752103035 35  0.00

70 معيد 0مصفر7636م50زهراء طالب حبيب عبيد221752103036 36  0.00

88 معيد 60780م655085زهراء عادل شلل طعيمه221752103037 37  0.00

85 معيد 0م6152825061زهراء مهدي جويد صالح221752103038 38  0.00

م معيد 0ممممممزهراء يونس عبد موسى221752103039 39  0.00

73 معيد 0صفرصفرصفر513750زينب جاسب شمخي جابر221752103040 40  0.00

82 ناجح 695989759090554زينب حيدر حليم بدر221752103041 41  79.14

86 معيد 60706086880مزينب عباس عطيه طاهر221752103042 42  0.00

79 معيد 0صفرصفر53276728زينب عماد كاظم بدن221752103043 43  0.00

86 معيد 0م37م53%3811زينب ناظم عبد م221752103044 44  0.00

89 معيد 410صفر54506050زينه رديف صبيح جويهل221752103045 45  0.00

87 معيد 0صفر5033413950زينه م عبد الكاظم عبد الجليل221752103046 46  0.00

م معيد 0صفر50صفر50%15مساره سالم كميز ضهد221752103047 47  0.00

79 معيد 0م785071%5019ساره سمير ثامر هدب221752103048 48  0.00

82 ناجح 596072505054427سجى م حسن كشوش221752103049 49  61.00

83 معيد 5731695050280سيماء علي بريج حمود221752103050 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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87 معيد 5838677066640شيماء شجر كاظم شناوه221752103051 51  0.00

88 ناجح 575069677179481صابرين خضير م هاشم221752103052 52  68.71

91 معيد 550صفر56506550ضحى رسول نزار عزيز221752103053 53  0.00

83 معيد 0م83صفر726368ضحى وجدي عبد العزيز عبد الرزاق221752103054 54  0.00

89 ناجح 765081505550451طيبه م مطوس شهد221752103055 55  64.43

74 معيد 0صفر5424515039عذراء يونس عبد موسى221752103056 56  0.00

87 معيد 0صفر6050746157علياء احسان عبد عبد الزهره221752103057 57  0.00

76 معيد 5129705051270غفران حسام جميل كامل221752103058 58  0.00

78 معيد 6650572950360فاطمه حسين علوان حسين221752103059 59  0.00

م معيد 0ممممممفاطمه حيدر عبد الحسين حسناوي221752103060 60  0.00

50 معيد 0%373155273814مريم جواد فارس مونس221752103063 61  0.00

81 معيد 0صفر6440765061مريم كامل عريبي علي221752103064 62  0.00

81 معيد 850م414064صفرمكارم بشير مزعل سفاح221752103065 63  0.00

68 معيد 57580صفر543357مليين هداوي كاظم شناوه221752103066 64  0.00

69 معيد 0ممم50مصفرمها علي نايف دهش221752103067 65  0.00

67 معيد 540مصفر57م60موده م عبود سلمان221752103068 66  0.00

88 معيد 6433685050640نبأ زعيبل علقم معارج221752103069 67  0.00

89 معيد 280صفر63406434نور عبد السلم عبد الجادر عبد العزيز221752103070 68  0.00

84 معيد 800م7574صفر75نور علي صاحب رحيم221752103071 69  0.00

90 ناجح 898996829397636نور هادي سلمان علي221752103072 70  90.86

62 معيد 0م82صفرم6962هدى فاضل م رميض221752103073 71  0.00

84 ناجح 736172687883519هناء جمعه جبر مري221752103074 72  74.14

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 الخنساء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

72 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 57 15 % 20.83

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

68 

68 

 82.09

67 

55 

63  6763 64 53 0 

33 59 38 44 27 0 

 52.38 88.06 60.32 68.75 50.94 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


