
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

90 معيد 5155256672540بدور ناصر رزاق فجر221622106007 1  0.00

56 معيد 3434423450310آيات حسن سعدون فجر221722106001 2  0.00

73 معيد 5369624263500اسيل سمير حرز ناصر221722106002 3  0.00

66 معيد 4137423850500امل كاظم عبد الحسين ثجيل221722106003 4  0.00

81 معيد 5050692553550بتول علي حسين يازع221722106004 5  0.00

83 ناجح 566074767564488براء فاضل جبار جمعه221722106005 6  69.71

82 معيد 0صفر5060373340تقى عطيه عبد ا ناصر221722106006 7  0.00

70 ناجح 505450617452411حنان جواد عبد الكاظم شكبان221722106007 8  58.71

77 معيد 5039583379570حنان عبيد ذياب فضيل221722106008 9  0.00

87 ناجح 535751766064448حوراء فهد صالح عبيد221722106009 10  64.00

63 معيد 3250336260340خديجه حسن حنظل جابر221722106010 11  0.00

71 معيد 5732505056400دعاء غني علي جبار221722106012 12  0.00

93 معيد 7538616971720رباب عباس مطشر سعيد221722106013 13  0.00

81 معيد 6041556550560رحيل عباس بدر مدهوش221722106014 14  0.00

90 معيد 3460630صفر4236ريام سعد صالح هاشم221722106015 15  0.00

64 معيد 4338583959500زمن عبد خيون طاهر221722106016 16  0.00

75 معيد 500صفر50316129زهراء عبد الكريم شنشول شريجي221722106017 17  0.00

73 معيد 5362387357500زهراء فهد صالح عبيد221722106018 18  0.00

71 معيد 500م50362956زهراء كاظم عبد ناصر221722106019 19  0.00

86 ناجح 545050568561442زهراء م خليف عباس221722106020 20  63.14

84 معيد 325040380اثنتان50زينب عبد الحسين جعفر ضمد221722106021 21  0.00

82 معيد 7572500صفر5451زينب مراد بهلول جايد221722106022 22  0.00

93 معيد 50375040500مزينه عبد الرزاق رشك باني221722106023 23  0.00

66 معيد 0صفر422758%3113سارة قاسم عطيه ضيدان221722106024 24  0.00

75 معيد 0عشر2838%14%3914ساره ميثاق قاسم طخم221722106025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

59 معيد 5050504250290سجى صادق باقر موسى221722106026 26  0.00

79 معيد 373840380%5119سجى م عذاب فلحي221722106027 27  0.00

50 معيد 2750350صفر3037سماح كشيش عبد الرضا ثجيل221722106028 28  0.00

80 معيد 5072425060540سميه حاكم عباس فرحان221722106029 29  0.00

61 معيد 4034352350360سهير آياد رحيم صايل221722106030 30  0.00

65 معيد 5029402952500شيماء عبد هويش عبد221722106031 31  0.00

79 معيد 4239366159500صابرين كاظم تبينه عاجل221722106032 32  0.00

61 معيد 342654330%2913صابرين وهاب ثجيل هيجل221722106033 33  0.00

م معيد 0ممممممضحى خالد بداي نمل221722106034 34  0.00

70 معيد 5960390صفر3750عبير كاظم حسين جبر221722106035 35  0.00

75 معيد 3333503362500عذاري جواد كاظم عيسى221722106036 36  0.00

71 معيد 3750596261500عذاري يوسف منهل لفته221722106037 37  0.00

77 ناجح 505050836859437غدير حسن عاكول منادي221722106039 38  62.43

89 ناجح 686388869387574غفران فيصل عجيل حنين221722106040 39  82.00

82 معيد 4056283777550فاطمه عبد المير جعفر زغير221722106041 40  0.00

صفر معيد 4140290م3640فاطمه ماجد كاظم مرزوك221722106042 41  0.00

78 معيد 4166285753390كوثر سالم زايد خلف221722106044 42  0.00

83 معيد 3526252754290كوثر عبد الحسن حسناوي كطوف221722106045 43  0.00

88 ناجح 656876828777543مريم حامد عبد الهادي عرار221722106046 44  77.57

63 معيد 32350صفر263729مريم طالب عبد الشريف مسير221722106047 45  0.00

86 معيد 5050393650370مريم عادل حسين مهلهل221722106048 46  0.00

67 معيد 5050323252380نبأ ثامر فهد مطير221722106049 47  0.00

82 ناجح 527668567659469نرجس خالد خضير زغير221722106050 48  67.00

51 معيد 2633233637310نرجس رعد سعيد عبد ا221722106051 49  0.00

52 معيد 0%413836335015نرجس علوان عبود خزعل221722106052 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية تونس للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

106رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 627177410صفر58نور خالد مهدي ثامر221722106053 51  0.00

75 ناجح 505065677752436نور رحيم خليل ابراهيم221722106054 52  62.29

77 معيد 2353500%392215نور كامل عبد العظيم ماذي221722106055 53  0.00

66 معيد 3526285956370نور مجيد جاسم جودة221722106056 54  0.00

76 معيد 3929403140370نور هادي علي حسن221722106057 55  0.00

84 معيد 5050262052380نورس حمادي عبد الحسين خيون221722106058 56  0.00

92 ناجح 566857706673482نوره كريم حسن شيال221722106059 57  68.86

80 ناجح 505556647555435نوره مهدي عبود خليف221722106060 58  62.14

79 ناجح 505051505050380هاجر رياض هدهد مسير221722106061 59  54.29

79 معيد 0صفر5350505665هدى مطشر ياسر خلف221722106062 60  0.00

81 ناجح 535966837153466ولء كاصد عجيل حنين221722106063 61  66.57

53 معيد 5035505371500ولء يوسف كامل مزيعل221722106064 62  0.00

المشاركون

62 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 49 13 % 20.97

 98.33

الممتحنون
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60 
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59 
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 50.00 45.76 51.67 83.05 56.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


