
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 الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 685054635052413حوراء عدنان علوان سعدون221742113065 1  59.00

92 ناجح 909788878876618آمين شهيد عبود عودة221842113001 2  88.29

98 راسب 0غ68صفر759050ابرار جاسم علوان محار221842113002 3  0.00

97 راسب 80820غغ86100اديان حيدر شنو جاسم221842113003 4  0.00

89 راسب 0غ63غ658373اديان ناجي مرير جابر221842113004 5  0.00

91 ناجح 575083705554460اساور توفيق مجيد محسن221842113005 6  65.71

93 ناجح 747078555253475اساور علي هاشم عطية221842113006 7  67.86

94 ناجح 859284628267566اسراء عبد الجبار جاسم كاظم221842113008 8  80.86

93 راسب 64810غغ9492اسلم سلم محسن صيهود221842113009 9  0.00

86 ناجح 628270656954488اسماء جميل لفته عبد221842113010 10  69.71

97 راسب 0غغغ7572غاسماء عبد الكريم ابراهيم عبد221842113011 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسماء محمد علي ملك221842113012 12  0.00

97 ناجح 871009477509986604الباب فائز جابر محسن221842113015 13  86.29

98 ناجح 829594747390606امل صالح شجر عذافة221842113016 14  86.57

94 ناجح 888877728783589ايات كريم ناجي ثجيل221842113018 15  84.14

98 ناجح 7794948910098650اية يوسف نقد علي221842113021 16  92.86

91 ناجح 759688606650526ايمان قاسم جليل معله221842113022 17  75.14

94 راسب 0غغغغ98صفرايمان محمد طالب موحان221842113023 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغبتول رسول قاسم حسن221842113024 19  0.00

89 راسب 6978840غغ77بدور احمد حميد جاسم221842113025 20  0.00

89 راسب 65790غ779189بدور محسن عطية جودة221842113026 21  0.00

92 ناجح 779894707290593براء جاسم محمد علي فليفل221842113027 22  84.71

93 ناجح 767697837183579براء عدنان مسير كاطع221842113028 23  82.71

99 راسب 100908095900غبراءة عبد الحسين نعمه عبد الحسن221842113029 24  0.00

90 راسب 660غ51غ8467تبارك حسين رومل محمد221842113031 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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86 راسب 67650غغ7473تبارك حمود رمضان ثجيل221842113032 26  0.00

98 راسب 100850غغ8999تبارك عبد الرحيم جري حسين221842113033 27  0.00

98 ناجح 849190758986613تبارك عزيز شنته شغيت221842113034 28  87.57

97 ناجح 816889767593579تبارك وسام ثامر سعدون221842113035 29  82.71

98 ناجح 879394859488639تقوى نصيف جاسم مهدي221842113037 30  91.29

89 راسب 5054573836500تقى احسان علي محمد221842113038 31  0.00

98 ناجح 908890918587629تقى جبار فاضل عبد الرزاق221842113040 32  89.86

88 راسب 0غ555051غ55تقى صبار شريف مانع221842113041 33  0.00

92 راسب 0غصفر92987459تقى عبد ا معتوق عبد ا221842113042 34  0.00

غ راسب 5971820غغ90تقى عماد عبد الرحمن تقي221842113043 35  0.00

98 ناجح 971001009810099692تقى محمود علي احمد221842113044 36  98.86

89 راسب 630غ71غ7485جنات وسام ثامر سعدون221842113045 37  0.00

غ راسب 0غغغغ6591جنات ولء ثجيل رهيف221842113046 38  0.00

96 ناجح 798182505071509جنة وسام عبد الله عبد الكريم221842113047 39  72.71

89 راسب 55500غغ5468حنين احمد راهي جابر221842113048 40  0.00

90 ناجح 648786656373528حنين جبار عباس لطيف221842113049 41  75.43

96 راسب 60570غغ8866غحنين صلح مهدي علوان221842113050 42  0.00

91 راسب 0غغ79غ7087حنين علي محسن لفتة221842113051 43  0.00

93 ناجح 708678737772549حوراء حكيم قاسم لفته221842113053 44  78.43

96 ناجح 829187748184595حوراء حيدر جبار خفاي221842113054 45  85.00

96 راسب 0غصفر50975671حوراء عزيز كاظم علوان221842113055 46  0.00

95 ناجح 899390829789635حوراء محمد هادي زايد221842113058 47  90.71

97 ناجح 94100959189100666حوراء مهدي مكطوف جاسم221842113059 48  95.14

86 راسب 64690غغ7983خالدة مراد جهاد غياض221842113060 49  0.00

99 راسب 880غ85909072داليا خالد عويد معيبد221842113061 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 راسب 0غغغ939991دعاء حافظ محسن مري221842113062 51  0.00

99 ناجح 888785878581612دعاء عبد ا عبد الحسين عباس221842113063 52  87.43

93 راسب 6777890غ8278دعاء علي حسين محمد221842113064 53  0.00

98 ناجح 929690938498651دعاء كريم عبد الحسن شمخي221842113065 54  93.00

95 راسب 0غ78غغغ85دلفاء علي حسين شاكر221842113066 55  0.00

93 ناجح 707675778386560ديانا عبد الحسن عباس ضمد221842113067 56  80.00

100 ناجح 949895989997681ربياء حمود عطشان خشوم221842113068 57  97.29

89 راسب 0غ78غ687681رحاب رياض صبار سرحان221842113069 58  0.00

75 راسب 0غغغغ5267رسل باسم محمد مكطوف221842113070 59  0.00

97 ناجح 969295819095646رسل علي حسين توفيق221842113073 60  92.29

87 راسب 420صفر543136صفررغده مخلد سوادي سوير221842113075 61  0.00

83 راسب 5960424251560رقية محمد عبد حسين221842113077 62  0.00

غ راسب 0غغغغغغرنا علي محمد عبد221842113078 63  0.00

97 ناجح 941001001009796684رند احمد محمد سمير عبد الوهاب221842113079 64  97.71

90 ناجح 627074676367493روان طالب عبد الواحد صالح221842113080 65  70.43

89 راسب 0غغغغ50غروان علء اذياب فيصل221842113081 66  0.00

85 راسب 0غغغغ7969روان علي كريم سمير221842113082 67  0.00

غ راسب 0غغغغغغروز محمد فوزي عبد العزيز221842113084 68  0.00

غ راسب 93980غغ9080رويدة صادق هليل معلة221842113085 69  0.00

84 راسب 84710غ819385زهراء احمد شنته شغيت221842113088 70  0.00

92 راسب 60630غ869689زهراء احمد هداد عبد221842113089 71  0.00

81 راسب 52550غغ6886زهراء جليل عبد سلطان221842113090 72  0.00

96 ناجح 72955552506279482زهراء حسين كاظم محمد221842113094 73  68.86

غ راسب 0غغغغغغزهراء رزاق مدلول عجيل221842113097 74  0.00

80 راسب 0غغغغغغزهراء رسول نوري موسى221842113098 75  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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95 ناجح 788782847170567زهراء سلم محمد علي جواد221842113100 76  81.00

89 ناجح 878589889188617زهراء عدنان كاظم ناصر221842113102 77  88.14

80 راسب 0غغغغ55غزهراء عزيز نعمه جابر221842113103 78  0.00

96 راسب 0غغغغ9499زهراء عماد برزان محسن221842113105 79  0.00

99 ناجح 96100989389100675زهراء مجيد موحان ثجيل221842113106 80  96.43

97 ناجح 9410096919391662زهراء محمد حسن عبد ا221842113107 81  94.57

88 راسب 66750غغ7886زهراء محمد خير ا جاسم221842113108 82  0.00

98 راسب 7137637189530زهراء ميثم حسن عبد ا221842113111 83  0.00

غ راسب 0غ50غ667550زهراء يوسف ادوير صخي221842113112 84  0.00

71 راسب 0غغغغغ50زينب بومدين محسن عودة221842113113 85  0.00

85 راسب 0غ50غغ5173زينب جميل جمعة فدار221842113114 86  0.00

93 راسب 0غغغ6736غزينب حسن عبد ا جبار221842113115 87  0.00

76 راسب 0غغغغ50غزينب حسن عطية عليوي221842113116 88  0.00

غ راسب 0غغغغ95غزينب خضر عبد العباس منعثر221842113117 89  0.00

76 راسب 68530غغ94غزينب سعد مطشر محسن221842113119 90  0.00

95 ناجح 909488837980609زينب عبد الرزاق محمد علي حسين221842113120 91  87.00

82 راسب 0غغغغ6172زينب عودة نعيم فالح221842113122 92  0.00

غ راسب 9993930غ100غزينب فالح دخيل عبد السادة221842113123 93  0.00

94 ناجح 828989687770569زينب ماجد كاظم غضيب221842113124 94  81.29

غ راسب 78710غ91غ79زينب مهدي يوسف حسون221842113126 95  0.00

غ راسب 0غغ52غ5982سارة حسين راضي عبد الحسين221842113129 96  0.00

غ راسب 0غغغغغغسارة عادل محمد ابراهيم221842113132 97  0.00

89 راسب 0غ67غ808563سارة عبد المير عبد الرضا حسن221842113133 98  0.00

97 راسب 0غغ86968085سارة عقيل عبد علي كاطع221842113134 99  0.00

91 راسب 0صفرصفر71صفرغصفرسجى كامل كمر سلمان221842113137 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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94 ناجح 747777506450486سرى ياسر حسون رخيص221842113138 101  69.43

91 ناجح 625069505056428سما سليم طاهر مطرود221842113139 102  61.14

94 راسب 0غغغغ9094شروق عبد الحسين ناصر عيسى221842113142 103  0.00

83 راسب 0غ8483786893ضحى عبد العظيم كريم سباهي221842113147 104  0.00

94 راسب 840غ99غ9698طيبة سعدي عبد الرحيم حسن221842113149 105  0.00

غ راسب 0غ60غغ70غطيبة فراس جاسم سوادي221842113150 106  0.00

88 راسب 7785770غ8492طيبة فريح عبد عكلة221842113151 107  0.00

81 راسب 7576503850520طيبة ماجد خليف جبر221842113152 108  0.00

92 ناجح 907894669896614طيبة نبيل عبد السادة يوسف221842113153 109  87.71

95 ناجح 8510098687983608غدير علي غضبان بجاي221842113154 110  86.86

97 راسب 0غغ67غ87100فاطمة احمد حميد مجيد221842113156 111  0.00

97 راسب 0غ78غغ9091فاطمة تأميم مهدي خلف221842113157 112  0.00

92 راسب 550غغغغ7083فاطمة حسين طاهر احمد221842113159 113  0.00

95 راسب 0غغغغ589161فاطمة حيدر عبد الواحد بنيان221842113160 114  0.00

92 راسب 0غغغ637081فاطمة حيدر عزيز رزاق221842113161 115  0.00

96 راسب 0غ96100879491فاطمة خالد نعمة زاجي221842113162 116  0.00

87 راسب 6269733553600فاطمة رعد شهاب احمد221842113163 117  0.00

82 راسب 0غ53غغ50غفاطمة سعد غالي محمد221842113164 118  0.00

97 ناجح 937979718887594فاطمة سلمان سهم عكلة221842113165 119  84.86

غ راسب 0غ81غغ9086فاطمة عدنان حسن سعدون221842113167 120  0.00

96 راسب 0غ5174غ7881فاطمة غالب مجيد داخل221842113168 121  0.00

96 راسب 0غغغ849494فاطمة محمد عدوان عبود221842113170 122  0.00

97 راسب 0غغغ888689فرقان مقدام عزيز سليمان221842113172 123  0.00

97 راسب 67680غ818093لجين عبد الكاظم شعلن عودة221842113173 124  0.00

غ راسب 0غغغغ90غمرسلين حيدر حسين ناصر221842113175 125  0.00
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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 :6
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 89740غ94غغمرسلين محمد حميد عبد الرضا221842113176 126  0.00

88 راسب 0غغغغ6866مروه عباس عبد الخضر صلل221842113178 127  0.00

98 راسب 10098940غ8698مروه عكاب جراح ذرب221842113179 128  0.00

98 ناجح 715874646361489مروه كرم سالم خلطي221842113180 129  69.86

92 راسب 66680غ777872مريم حيدر حسن خلف221842113181 130  0.00

غ راسب 0غ96غغغ97مريم غالب محمد عودة221842113183 131  0.00

93 راسب 0صفر8375845574مريم فاضل عبد الجبار جاسم221842113184 132  0.00

94 راسب 4158726167500مل توفيق مجيد محسن221842113187 133  0.00

100 راسب 5369630غ8496منار اسامة نصيف جاسم221842113189 134  0.00

98 راسب 810غ81928980منار اسعد خطف خليل221842113190 135  0.00

89 ناجح 828187577266534منار ميثم علوان خلف221842113194 136  76.29

87 راسب 76660غ856488منى عبد العزيز بشارة جابر221842113196 137  0.00

99 ناجح 981001009894100689مها حيدر عبد الكاظم عاجل221842113197 138  98.43

87 راسب 0غ50غ61غ58نبأ طالب علي طاهر221842113199 139  0.00

92 راسب 780غصفر728675نبأ علي سالم عبيد221842113200 140  0.00

94 ناجح 646870505051447نرجس رحيم نايف ناصر221842113201 141  63.86

غ راسب 0غغغغ67غنور الزهراء احمد حسن شنيشل221842113203 142  0.00

94 ناجح 8490971009286643نور الهدى احمد كامل لفتة221842113204 143  91.86

97 راسب 0غغغ798081نور الهدى رائد معلك حنون221842113206 144  0.00

83 راسب 0غغ60غ7086نور حسين جواد كاظم221842113209 145  0.00

54 راسب 0غغ50غغ59نور حيدر جبار حرابة221842113210 146  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور رياض عطشان عبد علي221842113211 147  0.00

94 راسب 6573810غ7479نور طالب صبر حريجة221842113212 148  0.00

89 راسب 74870غ858979نور عادل ابراهيم حسن221842113213 149  0.00

78 راسب 0غغغغغغنور عباس حمدان جاسم221842113214 150  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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89 راسب 0غغ89949088نور علي حسين سوادي221842113215 151  0.00

82 راسب 550غغ586773نور علي عبد الرزاق حميد221842113216 152  0.00

88 راسب 50710غ789477نور علي غالي حسن221842113217 153  0.00

66 ناجح 657459505452420نور محسن خلف سالم221842113220 154  60.00

90 راسب 75850غغ9197نور هيثم شاكر دخان221842113223 155  0.00

70 راسب 500غ50غ5957نور وليد سلمان صالح221842113224 156  0.00

91 راسب 60720غ838387نوره غافل كاصد مفتن221842113225 157  0.00

82 راسب 65700غ65غ66هايدي خالد سهيل نجم221842113226 158  0.00

77 راسب 715050650غ83هبة جابر مطير عباس221842113227 159  0.00

51 راسب 0غغغغغ50هبة حميد حسين لفتة221842113228 160  0.00

غ راسب 0غغغغ84100هبة حميد شاكر عزيز221842113229 161  0.00

88 راسب 960غغغ8289هدى عبد الجبار سعود عناد221842113231 162  0.00

86 راسب 0غغغ72غغهدى عبد القادر عبد الشريف طعمه221842113232 163  0.00

64 راسب 0غغغغ5060هدى عقيل نعيم هليب221842113234 164  0.00

84 راسب 0غغغ787984هدى علي حبيب عوض221842113235 165  0.00

غ راسب 0غغغغغغهدير سمير مسير جياد221842113238 166  0.00

غ راسب 0غغغغغغهديل علء محمد جبر221842113239 167  0.00

66 راسب 6859734161520هند ناجي غالب طوفان221842113240 168  0.00

98 راسب 8886910غغ97ولء وليد هاشم محسن221842113242 169  0.00

92 راسب 850غ83غ9694يقين علي عبد الحسين حمادي221842113244 170  0.00

المشاركون

170 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

121 49 % 28.82

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 69.23

13 

9 

8  3148 19 23 0 

7 27 40 14 20 0 

 87.50 87.10 83.33 73.68 86.96 0.00
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