
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 5050535039500الء ماجد حامد جبر221742135011 1  0.00

81 ناجح 505051505061393وصال سعد علي حسين221742135144 2  56.14

91 راسب 0غ65غغ5978اديان اسامة عبد حميد221842135002 3  0.00

76 راسب 0غغغغ62غاديان حسن رحيم ياسين221842135003 4  0.00

100 راسب 920غ94غ8897اديان علي عامر غضبان221842135004 5  0.00

96 راسب 52540غغ6886اسراء عقيل فاخر عاجل221842135006 6  0.00

100 ناجح 859392989794659اسماء محيسن عبيد جعفر221842135007 7  94.14

غ راسب 0غغغغ77غاصالة حسن فليح حسين221842135008 8  0.00

99 راسب 55520غ6159غاطياب عبد الزهرة حسن وارد221842135009 9  0.00

100 ناجح 657659505050450امنة حيدر عزيز احمد221842135011 10  64.29

غ راسب 70770غ779676ايات انور هادي مصارع221842135012 11  0.00

97 راسب 68750غغ8086ايات علي عبد سبع221842135013 12  0.00

91 ناجح 697679537164503ايات عواد حمزة افليح221842135014 13  71.86

غ راسب 0غ37غ6156غايات محمد تعبان هليل221842135015 14  0.00

99 راسب 0غغ88غ96صفرايات واثق مزعل حمادي221842135016 15  0.00

92 راسب 6486633150510ايات يحيى جاسم عبد221842135017 16  0.00

100 ناجح 96951009010096677اية هادي عبود لفته221842135018 17  96.71

96 راسب 0غغغغ6590ايلف عصام ناصر مطشر221842135019 18  0.00

98 ناجح 9410091739087633ايلف هاتف عبد علي حسين221842135020 19  90.43

92 راسب 72930غ959489ايمان محمد محسن غياض221842135021 20  0.00

100 ناجح 9098881008998663بان بنوان جودة صبيح221842135022 21  94.71

غ راسب 0غ9298947985بتول عباس سعدون هظم221842135023 22  0.00

90 ناجح 939694939698660تبارك عدنان عبد ا سلطان221842135027 23  94.29

100 راسب 93860غ848965تقوى سلم شخير كطل221842135028 24  0.00

100 راسب 0غ9493صفر9690جيهان طعمه عكيلي جابر221842135029 25  0.00
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82 راسب 7338716569850جيهان كريم محسن جابر221842135030 26  0.00

97 راسب 0غغغ686469حنان محمد عبطان عذاب221842135031 27  0.00

100 ناجح 898382999789639حنين علي الحاف خليفة221842135032 28  91.29

97 راسب 6167663866660حوراء حيدر علي عبد221842135033 29  0.00

99 ناجح 959910010099100692حوراء سالم لذيد والي221842135034 30  98.86

95 راسب 620غغغ82غحوراء كامل عبد ا صويح221842135035 31  0.00

100 راسب 8091365050560حوراء كريم حسين جلود221842135036 32  0.00

71 راسب 5152332440650حوراء محمد عواد رضا221842135037 33  0.00

87 راسب 0غغغغ5263خولة ناصر خضير كطل221842135038 34  0.00

90 راسب 0غ72غغ91غدعاء طالب حمود رهيف221842135039 35  0.00

100 ناجح 696555545650449رحاب علي كرماش مغيمش221842135040 36  64.14

94 راسب 6464385052500رحمة محمد حسن جياد وداعة221842135041 37  0.00

84 راسب 0غغغغغ63رسل شهيد جبر بشبوش221842135042 38  0.00

95 راسب 0غغغ56غ68رقية علي حسن واعي221842135043 39  0.00

92 ناجح 587865586550466رملة علي كصاد هزاع221842135044 40  66.57

57 راسب 0غغغغغغروان عقيل خضير جبار221842135045 41  0.00

93 ناجح 939097817883615روان قاسم عبد حميد221842135046 42  87.86

93 راسب 0غ53غغ7176روان محمد حسن عيسى221842135047 43  0.00

100 ناجح 9610099959996685ريام عبد الحسين شريف حسين221842135048 44  97.86

99 ناجح 93939910095100679ريام مسلم جاسم كاظم221842135049 45  97.00

94 راسب 775866730غ89زهراء جابر ابراهيم عبود221842135050 46  0.00

95 راسب 50540غ505054زهراء جاسم رسن علي221842135051 47  0.00

86 راسب 0غغغغ68غزهراء جاسم عزيز ثاني221842135052 48  0.00

100 ناجح 577071506166475زهراء جبار لزيم سموم221842135053 49  67.86

95 ناجح 848881677975569زهراء رزاق حسين عليوي221842135054 50  81.29
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92 راسب 90800غ9889غزهراء رسول ريسان شاكر221842135055 51  0.00

84 راسب 5154345051750زهراء زاهي عبود حلبوص221842135056 52  0.00

95 راسب 87686081950صفرزهراء علي عبد الحسن عطية221842135060 53  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء فاضل خضير مخور221842135062 54  0.00

98 ناجح 839052615264500زهراء فاضل عبد كزار221842135063 55  71.43

85 راسب 0غغغغ62غزهراء فلح مكطوف خطاب221842135064 56  0.00

99 راسب 0غ97غصفر9296زهراء كاظم هاشم مريهج221842135065 57  0.00

86 ناجح 625058507552433زهراء كاظم ياسر محمد221842135066 58  61.86

100 ناجح 8910098878995658زهراء مشتاق طالب هاشم221842135067 59  94.00

93 راسب 60500غ9682غزهراء مظفر جبار مرجان221842135068 60  0.00

100 ناجح 818389507463540زينب حسن هلل عبد221842135069 61  77.14

100 ناجح 97981009910094688زينب رسمي رحيم حسن221842135070 62  98.29

98 راسب 770غغ808474زينب ريسان حريجه جوده221842135071 63  0.00

93 راسب 75830غ709888زينب عبد الرضا كريم خلف221842135073 64  0.00

97 راسب 5488740غ7497زينب عدنان قاسم بزاز221842135074 65  0.00

100 ناجح 939998100100100690زينب علء كاظم جلب221842135075 66  98.57

78 راسب 31500صفر505652زينب فاضل طعيمة جبارة221842135077 67  0.00

100 ناجح 919698989895676زينب قاسم حميد كاظم221842135078 68  96.57

60 راسب 0غغغغغ50زينب محمد مجيد ياسر221842135081 69  0.00

100 ناجح 9798961009798686سارة حبيب كاظم كليل221842135083 70  98.00

94 راسب 0غغغغغغسجى عاجل شباط عاجل221842135085 71  0.00

86 راسب 0غغغغغغسجى عبد العالي عبد عباس221842135086 72  0.00

88 ناجح 737862505850459سجى كاطع راشد علي221842135087 73  65.57

64 راسب 0غغغغ3050سحاب جبار باهض حسين221842135089 74  0.00

73 راسب 0غغ50غ55غسهى سالم نعيم كصيل221842135090 75  0.00
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100 ناجح 809189638368574سهى قاسم جبار حسين221842135091 76  82.00

غ راسب 0غغغغغغشهد علي خضير صويلح221842135092 77  0.00

84 ناجح 525550565055402ضحى رحيم عبد جياد221842135094 78  57.43

77 ناجح 575950666650425ضحى فالح عبد الواحد غالي221842135095 79  60.71

98 راسب 52590غ91غغضي باسم محمد جلب221842135096 80  0.00

89 راسب 0غغغغ5070ضي حسين جبر محيي221842135097 81  0.00

94 راسب 0غغغ8610093طيبة محمد غضبان كزار221842135098 82  0.00

99 ناجح 949893929594665طيبه سلم ساجد هاشم221842135099 83  95.00

97 ناجح 889886828795633عبير مصطفى لهمود غالي221842135100 84  90.43

96 ناجح 638872507184524عذراء كريم جبار دنان221842135101 85  74.86

98 راسب 0غ54غ8659غعل امين جبار مسير221842135102 86  0.00

67 ناجح 656157505050400عهود عرام كنويت عليخ221842135103 87  57.14

94 راسب 0غ8291816757فاتن حسن كاظم اعبيد221842135105 88  0.00

95 راسب 68840غغ7891فاطمة اسماعيل خليل جبر221842135106 89  0.00

77 راسب 0غغغغ5070فاطمة سالم خضير فياض221842135108 90  0.00

79 راسب 5055583850570فاطمة سالم كاطع دحام221842135109 91  0.00

100 ناجح 9610099889882663فاطمة عبد ا مزهر عبد الحسين221842135110 92  94.71

93 راسب 870غغ908980فاطمة مرتضى ثامر عودة221842135113 93  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه حسين كاظم موسى221842135114 94  0.00

غ راسب 0غغ5550غ51فاطمه عادل كاظم موات221842135115 95  0.00

97 راسب 77840غغ7694فرح يوسف جبر هداد221842135117 96  0.00

100 راسب 0غ65غغ71100كوثر جواد كاظم سدخان221842135118 97  0.00

98 راسب 500غغغ6968مريم باسم نعيم حمادي221842135119 98  0.00

100 راسب 910غ90929572مريم عبد اللطيف كاظم شيال221842135120 99  0.00

غ راسب 0غغ70غغغمريم عدنان عواد حبيب221842135121 100  0.00
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91 راسب 0غغغ81غغمنار كسار مطير عطية221842135123 101  0.00

93 راسب 68680غغغ85منار نعيم كامل شايع221842135124 102  0.00

98 ناجح 786286819091586منتهى عبد الرضا جاسم شلش221842135125 103  83.71

100 راسب 5799920غ96غنبأ كاظم هاشم نجم221842135126 104  0.00

94 راسب 9190990غغغنرجس حسن سرحان كطفان221842135127 105  0.00

90 راسب 0غغ55غغ75نور الهدى حكيم رزاق خلف221842135130 106  0.00

73 راسب 0غغغغ86غنور الهدى سعيد صالح حميد221842135131 107  0.00

94 راسب 76750غ869382نور الهدى صادق عبد الحسين مطلك221842135132 108  0.00

96 راسب 50520غغ7394نور الهدى مهدي جبار حنون221842135135 109  0.00

100 راسب 87950غ89100100نور حامد سلمان داود221842135136 110  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور حسين طعيمة جبارة221842135137 111  0.00

87 راسب 0غغغغ75غنور حيدر جبر محيي221842135138 112  0.00

100 ناجح 9810010010090100688نور رزاق كاظم ابوزده221842135139 113  98.29

98 ناجح 846174515062480نور سلمان تايه نجم221842135140 114  68.57

89 راسب 0غغ50646033نور محمد عبد الرضا خليف221842135141 115  0.00

86 ناجح 505051505656399نوره حازم محمد لفته221842135142 116  57.00

92 راسب 0غغغغ8095هبة داخل محمد جوخان221842135143 117  0.00

93 راسب 0غغغ5953غهبة سعود بري كزار221842135144 118  0.00

100 ناجح 9410089788787635هدى علي عبد الحسين سلطان221842135146 119  90.71

100 راسب 970غ92819482هدى محمد عبد العباس رداد221842135147 120  0.00

المشاركون

120 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

81 39 % 32.50

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 66.67

9 

6 

9  2040 18 14 0 

8 14 34 15 14 0 

 88.89 70.00 85.00 83.33 100.00 0.00
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