
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 الخنساء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 0غغغ87غغآرام كاظم حمادي حنظل221842103001 1  0.00

76 راسب 7336776668710آلء حسن ياس خضير221842103003 2  0.00

94 ناجح 9792100919195660آلء صبيح دهش عوده221842103004 3  94.29

98 راسب 850غغ78غ85آيات عبد الرضا عداي تبينه221842103005 4  0.00

84 راسب 0غ5752غغ52إيمان احسان محسن ثامر221842103006 5  0.00

94 ناجح 958597928697646احسان جلل هادي حمود221842103007 6  92.29

94 راسب 0غغغغ8689اخلص عبد الرحمن عباس عكاب221842103008 7  0.00

96 ناجح 97981009789100677ارجوان احمد مانع فيصل221842103009 8  96.71

91 راسب 0غ64غ67غغاريج شهاب حمد عبيد221842103010 9  0.00

92 ناجح 685789666263497اسراء سلمان رضا هاني221842103011 10  71.00

79 ناجح 685364545069437ام البنين حسن شايخ حمود221842103015 11  62.43

92 راسب 0غغغغ7056بنين جليل عويد محمد221842103016 12  0.00

81 راسب 0غغغغغ51بيداء محمد عوده عبيد221842103017 13  0.00

93 راسب 7991960غ9184تبارك خالد وحيد ذخر221842103019 14  0.00

84 راسب 55690غ845561تبارك رحيم حسن شيال221842103020 15  0.00

100 ناجح 9592989698100679تبارك علي عوده شليبه221842103021 16  97.00

86 راسب 50530غ61غ58تبارك نعيم جاسم محمد221842103022 17  0.00

85 راسب 50620غ61غ81تقوى صبيح كزار بدن221842103023 18  0.00

82 راسب 0غغغغ64غتقوى عبود مزهر شمخي221842103024 19  0.00

100 ناجح 9410086767490620تقى طالب عبد ا داخل221842103025 20  88.57

76 راسب 530غغغ5553تيسير عبد الكاظم عبيد ظاهر221842103027 21  0.00

82 راسب 0غغغ50غ51حنان حسين عليوي مهلهل221842103029 22  0.00

89 راسب 0غغغغغغحنين هاني شطنان كويم221842103030 23  0.00

84 راسب 0غغغغغغحوراء جاسم عطا محسن221842103032 24  0.00

88 راسب 0غغ61غغغحوراء سمير حنا حسين221842103033 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 الخنساء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

103رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 50600غ726164حوراء صبر بدر صبر221842103034 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء عبد ا مهلهل كشيش221842103035 27  0.00

97 ناجح 777384838693593حوراء علي عبد الحسين فرحان221842103037 28  84.71

90 ناجح 797090848988590حوراء عماد بهلول جلب221842103038 29  84.29

غ راسب 0غغغغغغحوراء نعيم ابو الهليل عوض221842103040 30  0.00

78 راسب 0غغغ%635114دنيا محمد عذافه مطر221842103044 31  0.00

89 راسب 504050730صفر58ديار ناصر كاظم شمخي221842103045 32  0.00

غ راسب 0غغغغغ98رانيا لقاء عبد الهادي حمد221842103046 33  0.00

96 راسب 0صفر8085917887رمله كريم هلوس ضهد221842103049 34  0.00

99 ناجح 968098919596655رويده عدي يونس عبد الحسن221842103050 35  93.57

90 ناجح 755974665684504ريام كمال عبد بدر221842103051 36  72.00

98 راسب 0غ77غغ8184زهراء باسم شاكر محمد221842103052 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء ثعبان ثجيل سالم221842103053 38  0.00

97 ناجح 847291716483562زهراء جاسم جابر حسين221842103054 39  80.29

92 ناجح 848092719297608زهراء حسين حسب جبر221842103056 40  86.86

94 ناجح 879081867881597زهراء حسين شناوه جابر221842103057 41  85.29

89 راسب 0غغغ%633312زهراء حيدر عبد الستار علوان221842103058 42  0.00

85 راسب 0غغغغغ69زهراء حيدر علي جعاز221842103059 43  0.00

غ راسب 0غغغغ6570زهراء عامر وارش شنته221842103060 44  0.00

90 ناجح 645060635054431زهراء عبد ا حسن لفته221842103061 45  61.57

100 ناجح 9910099100100100698زهراء عبد الهادي نعيم ناصر221842103062 46  99.71

95 ناجح 9886939184100647زهراء عدي يوسف هراب221842103063 47  92.43

91 ناجح 676374505553453زهراء علي قاسم محمد221842103065 48  64.71

غ راسب 0غغغغغغزهراء عماد جاسم محمد221842103066 49  0.00

91 راسب 6250565050410زهراء غني حسن شريف221842103067 50  0.00
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94 ناجح 786887697596567زهراء لفته غنم وليد221842103068 51  81.00

99 ناجح 889692989096659زهراء محسن عبد الرزاق عداي221842103069 52  94.14

91 ناجح 909098777885609زهراء مهدي جنجون عبد الحسن221842103070 53  87.00

93 راسب 5074690غ7463زهراء ياسر نعمه ضيدان221842103072 54  0.00

95 ناجح 909485757492605زهراء يوسف حسين عطيب221842103073 55  86.43

97 ناجح 989498919699673زينب اسعد علوان سعدون221842103074 56  96.14

98 ناجح 98961009099100681زينب ايوب صكبان بعنون221842103075 57  97.29

87 ناجح 868784948996623زينب حميد محسن حمادي221842103076 58  89.00

82 راسب 810غغ62غ85زينب حيدر علوان جعاز221842103077 59  0.00

86 راسب 5426585858500زينب صلح حسن طلب221842103079 60  0.00

84 راسب 0غغغغ5956زينب صلح نوري نعيس221842103080 61  0.00

89 ناجح 827683676982548زينب عاشور شيال شباري221842103081 62  78.29

95 راسب 0غغغغغ79زينب عبد الكاظم محارب فزع221842103082 63  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب عبد علي علوان خشوش221842103083 64  0.00

99 ناجح 9610010010095100690زينب علء عبد الحميد عبود221842103085 65  98.57

87 راسب 960غغغ8692زينب علي شلكه حسن221842103086 66  0.00

78 راسب 6034423529410زينب لزم عيسى كاظم221842103088 67  0.00

82 راسب 510غغغ6250زينب محمد عبد الواحد جياد221842103089 68  0.00

100 راسب 88970غ979499زينب مشتاق طالب نعيم221842103090 69  0.00

78 راسب 650غغ706850زينه سعدي كاظم حنون221842103091 70  0.00

86 راسب 790غصفر793994ساره جميل مسعد رجب221842103092 71  0.00

99 راسب 67941000غ9896ساره علي مطرود حريجه221842103094 72  0.00

97 ناجح 889280627997595ساره محمد صالح محمد221842103095 73  85.00

85 راسب 6250585051370سجى محمد ابراهيم جاسم221842103096 74  0.00

95 راسب 6060620غ7976سرور مراد كاظم عباس221842103097 75  0.00
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84 راسب 50500صفر605451شهد علي خميس نعيم221842103098 76  0.00

76 راسب 50540غ545057شهلء محمد هاشم زبيل221842103100 77  0.00

90 ناجح 838561685475516شيماء فالح دشر معله221842103101 78  73.71

70 راسب 0غغغ50غغضحى باسم معارج عبد الحسن221842103102 79  0.00

84 راسب 5086880غ70غضحى فالح جبار علوان221842103103 80  0.00

92 ناجح 716784586277511ضحى قاسم محمد حنون221842103104 81  73.00

98 ناجح 969485888791639طيبه صادق شعلن كريم221842103105 82  91.29

83 راسب 50640غغغ66عبير مالك حنون مانع221842103106 83  0.00

93 ناجح 806265779280549علياء حسين كايم حميدي221842103108 84  78.43

78 راسب 0صفر%5750332613علياء فالح دشر معله221842103109 85  0.00

69 راسب 0غغغغ5750عهد كاظم طاهر خلف221842103110 86  0.00

92 ناجح 745261506363455غدير جبار علي كاظم221842103111 87  65.00

غ راسب 90950غغصفر94غدير كاظم طاهر عوض221842103112 88  0.00

95 راسب 0غ80غغ8990غدير مراد جبر شلش221842103113 89  0.00

87 راسب 560غغ61غ66غفران احمد سالم ثجيل221842103114 90  0.00

83 راسب 0غ55غغ5952غفران راجي حمدان عبد221842103115 91  0.00

96 راسب 81910غ877188فاطمه جاسم محمد عوده221842103116 92  0.00

84 راسب 7585910غ8183فاطمه حميد محسن حمادي221842103117 93  0.00

غ راسب 0غغغ59غ72فاطمه رحيم عجيل شده221842103118 94  0.00

81 راسب 300تسع%58323217فاطمه عقيل داخل هاني221842103119 95  0.00

95 راسب 6930505650510فاطمه مؤيد مكطوف خضير221842103120 96  0.00

91 راسب 0غ65غ83غ76فاطمه محمد سالم جساب221842103121 97  0.00

84 راسب 0غ54غغ83غفاطمه محمد ناصر عنيد221842103122 98  0.00

98 ناجح 959898998894670فاطمه مهدي عبيد جبر221842103123 99  95.71

78 راسب 5420555039550فدك كاظم طاهر عوض221842103124 100  0.00
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88 راسب 87921000غغ80كوثر عماد كاظم عبد221842103125 101  0.00

83 ناجح 898588637981568لره علوي محمد معن221842103126 102  81.14

58 راسب 0غغغغ6655ليالي عبد الحسن حمود زاير221842103127 103  0.00

94 راسب 0غ74غغ8781ليليان جمال كاظم عباس221842103129 104  0.00

98 ناجح 805087838785570متاب احمد شاكر بريج221842103130 105  81.43

91 راسب 840غ92887265مريم سعد خيون حنون221842103131 106  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنار حسين عبد طاهر احمد221842103132 107  0.00

97 ناجح 9695989897100681منى علي شريف حميد221842103133 108  97.29

91 راسب 70630غغ8885ميلد حميد أحمد هاشم221842103134 109  0.00

89 راسب 5036560%635412نادين منصور عطيه فرهود221842103135 110  0.00

97 راسب 75920غغ9691نبأ أركان رشيد كاظم221842103136 111  0.00

89 ناجح 758782577081541نبأ ابراهيم لفته عبد221842103137 112  77.29

88 ناجح 715650645550434نرجس صلح حسن طلب221842103139 113  62.00

94 ناجح 887494738188592نمارق قاسم عبد الحسين كزار221842103141 114  84.57

85 راسب 0غ3957%733217نهايه جاسم حميد عزيز221842103142 115  0.00

91 راسب 0غ76غغ9085نور الهدى رياض جياد عيسى221842103143 116  0.00

97 ناجح 877074585571512نور جبار مري عبيد221842103144 117  73.14

92 راسب 78880غغغ82نور سمير خضير راشد221842103146 118  0.00

92 ناجح 775772705050468نور علي غالي محمد221842103147 119  66.86

75 راسب 0غغ55غغ22نور عماد كاظم عبد221842103148 120  0.00

97 راسب 82900صفر857884نوران حسين علي صالح221842103149 121  0.00

80 راسب 6250375957500نورس طالب غازي حسن221842103150 122  0.00

97 ناجح 979899100100100691هدى احمد ماجد حاتم221842103151 123  98.71

97 راسب 0غ54غغغ66هدى علي نشيد بوهان221842103152 124  0.00

95 راسب 560غغ82غ81هدى عماد محمد جبار221842103153 125  0.00
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81 راسب 0غغغ34غ50هيام حميد مطر مسلف221842103156 126  0.00

93 راسب 6350783650700هيام عبد المير بصو نمرود221842103157 127  0.00

81 راسب 8960236476260وعد رحيم دودان العيوس221842103159 128  0.00

94 راسب 870غ94غ9492يسرى صادق داخل مهوس221842103160 129  0.00

المشاركون

129 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

86 43 % 33.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 66.67

3 

2 

26  3256 18 14 0 

15 22 47 13 7 0 

 57.69 68.75 83.93 72.22 50.00 0.00
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