
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 الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 راسب 810غغ93صفر79ألق حيدر حسن جودة221842143001 1  0.00

100 ناجح 999894989898685آمنه محسن علي فليح221842143002 2  97.86

99 راسب 550غغغ9697أيات فيصل جعاز شرار221842143003 3  0.00

89 راسب 5655502230330أيات كريم علي عويد221842143004 4  0.00

88 راسب 0غغغغ6357آيات محمد عبد العباس موسى221842143005 5  0.00

99 ناجح 798690588666564ابتهال احمد حنان حذية221842143006 6  80.57

غ راسب 0غ75غ67غ83ابرار فلح ثامر ناصر221842143007 7  0.00

92 راسب 0غ50غ605650ابرار قاسم سراب شناوة221842143008 8  0.00

84 راسب 0غ50غغ66غاديان رحيم موازي مناتي221842143009 9  0.00

98 راسب 0غ6970725358اساور امين علي عويد221842143010 10  0.00

86 راسب 5869553753680اسراء حسين علي طريف221842143011 11  0.00

89 راسب 0غ50غ59غ66اسراء خالد عبد لفته221842143012 12  0.00

91 راسب 590غ67غ7973اسراء فلح حسن مطير221842143013 13  0.00

100 ناجح 88100868780100641اسراء كامل لعيبي لفته221842143014 14  91.57

غ راسب 0غغغغغغاسراء محمد عبد الحسين خليف221842143015 15  0.00

100 ناجح 96100931009699684اشجان محمد بهلول لوي221842143016 16  97.71

غ راسب 74930غ82غغاطياف جاسب خضير عبيد221842143017 17  0.00

88 راسب 0غغغغ50غافراح بداي مناحي منشد221842143018 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغافراح محمد مشعل سعيد221842143019 19  0.00

100 راسب 90910غ758576الء علي هاشم كليل221842143020 20  0.00

88 راسب 685052500غ63الزهراء عادل جبار شياع221842143021 21  0.00

75 راسب 0غغغغ62غامنيات سلم جاسم حرب221842143022 22  0.00

87 راسب 5030335435380انوار رحيم كريم بادي221842143024 23  0.00

87 راسب 0غغغغغغايات خلف علوه عزيز221842143025 24  0.00

غ راسب 800غ66غغ78ايات سلم شنان ثغاب221842143026 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 راسب 590غغغ7075ايات عدنان غيلن مهيجر221842143027 26  0.00

98 ناجح 798865776982558ايلف احمد انعيم عودة221842143028 27  79.71

غ راسب 0غغغغغغايمان جلب خضير عتيمي221842143029 28  0.00

90 ناجح 606765745550461ايمان عداي دحام فرهود221842143030 29  65.86

97 ناجح 889173828170582ايه عبد المام علوان خفي221842143031 30  83.14

84 راسب 2320360%616318ايه علي عيسى شليج221842143032 31  0.00

78 راسب 0غغغغغغبتول فالح راضي بجاي221842143034 32  0.00

62 راسب 0غغغغغغتبارك احمد علي عويد221842143036 33  0.00

91 راسب 0غغغغ57غتبارك صباح موازي مناتي221842143037 34  0.00

غ راسب 980غ98غ9798تبارك صبار عجيل عريان221842143038 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغتبارك مبارك عليوي حسون221842143039 36  0.00

81 راسب 0غ52غ766666تقوى محمد حسين راضي221842143040 37  0.00

99 ناجح 879380556282558ثمر مديح عيدان شخير221842143041 38  79.71

91 راسب 6627663233550جواهر مالك عطية حمود221842143042 39  0.00

100 ناجح 889183748083599حنان ماجد علي عبد221842143043 40  85.57

96 ناجح 728670516161497حنين رمضان مطرود ضنيج221842143044 41  71.00

91 راسب 5153504241600حنين محمد رشيد داود221842143045 42  0.00

98 ناجح 848885638781586حوراء رحيم جوده علي221842143046 43  83.71

73 راسب 3020275038310حوراء عباس عداي محمد221842143047 44  0.00

98 راسب 8284920غ9090حوراء عزيز كاظم ابو زدة221842143048 45  0.00

96 راسب 84940غغ78غحوراء مهدي فالح مشعان221842143050 46  0.00

93 راسب 65800غغ6980خديجة سعود عزيز طلب221842143051 47  0.00

غ راسب 0غغغغ89غدعاء شريف منخي عليوي221842143053 48  0.00

99 ناجح 799383567163544دعاء علي حسين راضي221842143054 49  77.71

95 راسب 0غغغغ6470دعاء علي خليف هليل221842143055 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 805253515055428دعاء محمد زغير دهلة221842143057 51  61.14

100 ناجح 969897949696677رانيا حيدر عبد السادة عبد221842143059 52  96.71

100 ناجح 978977608088591رسل قاسم محمد عبد221842143060 53  84.43

100 راسب 720غغ778074رسل كريم عبد العالي حمادي221842143061 54  0.00

89 ناجح 616063577266468رقية عبد الحسن ملغي كاطع221842143062 55  66.86

99 راسب 0غغ70غ8390رنا جاسم حمود يعكوب221842143063 56  0.00

90 راسب 0غغغغ56غرنده سلم عزيز حسين221842143064 57  0.00

89 راسب 0غغ55غ6372رواء حازم انعيم عودة221842143065 58  0.00

99 راسب 831000غ959489ريمان كريم علي عويد221842143066 59  0.00

غ راسب 67690غغ8082زهراء جاسم خضير جويد221842143068 60  0.00

71 راسب 0غغغغ50غزهراء حبيب لزم حميدي221842143070 61  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء حسين عبد حسن221842143071 62  0.00

85 راسب 6367693258500زهراء ستار جبار خلف221842143074 63  0.00

89 راسب 50680غ768475زهراء سعد فتاح جبر221842143075 64  0.00

74 راسب 0غغغغ50غزهراء سعود رحيم جبير221842143076 65  0.00

78 راسب 0غغغغ5050زهراء عبد الكريم عبد الحسين سلمان221842143077 66  0.00

98 راسب 0غ68غ778877زهراء عبيد ضيول عزيز221842143078 67  0.00

94 راسب 0غغغغ7781زهراء عطية موسى يوسف221842143079 68  0.00

89 ناجح 728178636592540زهراء علي رزاق عبد الصاحب221842143080 69  77.14

100 ناجح 95909898100100681زهراء علي محمد جبر221842143081 70  97.29

غ راسب 0غغغ69غ78زهراء غالب حميد جاسم221842143082 71  0.00

82 راسب 0غ50غغ6860زهراء فلح حسن مطير221842143083 72  0.00

75 راسب 0غغصفرصفر2686زهراء كاظم غضيب كوادي221842143084 73  0.00

98 راسب 0غ52غغ6978زهراء محمد عزيز ناهي221842143086 74  0.00

92 راسب 65560غ816979زهراء يحيى محمود عبد علي221842143087 75  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
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 0غ50غغ6777زينب اسعد كاظم عبد221842143088 76  0.00

92 ناجح 737750516050453زينب جاسم محمد باقر221842143089 77  64.71

91 راسب 79820غغ8696زينب حسن علي بندر221842143090 78  0.00

88 راسب 0غ62غ68غ90زينب داخل ضميد عباس221842143092 79  0.00

89 راسب 640غغ50غ63زينب عبد الحسن جابر لطيف221842143093 80  0.00

89 راسب 0غغغغغ77زينب قاسم عطية عباس221842143094 81  0.00

غ راسب 85740غغ91غزينب لطفان خلوف جاسم221842143096 82  0.00

96 راسب 0غ8380917391زينب محمد محسن فجر221842143097 83  0.00

94 راسب 70500غ9964غزينب موسى محسن مهدي221842143098 84  0.00

91 راسب 0غغغغ7878زينب ناصر حسين جابر221842143099 85  0.00

97 راسب 7269502850510زينب وسام رسن علي221842143100 86  0.00

98 راسب 0غغغغ98غساره حيدر عبد الساده عبد221842143101 87  0.00

92 ناجح 908484729699617سجا سلم عادل علي221842143102 88  88.14

غ راسب 0غغغغغغسجود جاسم خضير عطية221842143103 89  0.00

99 ناجح 838887679280596سجى سعد صالح مهدي221842143104 90  85.14

92 ناجح 827077625650489سجى شهيد فرج فرحان221842143105 91  69.86

94 ناجح 656171575552455سمية خلف عبد كرنتي221842143106 92  65.00

93 راسب 0غ7593885569سمية علي حميد هاشم221842143107 93  0.00

94 راسب 950غ85918678سهام عطية عبد بدر221842143108 94  0.00

93 ناجح 909899999798674شفاء علي رحيل كزار221842143109 95  96.29

70 راسب 6075502838500شمس مسلم عبد حميد221842143111 96  0.00

90 راسب 81660غغغغشهد سلم هاشم خيون221842143112 97  0.00

97 راسب 75880غ849489صبا مجيد علي غانم221842143114 98  0.00

87 راسب 65620غ8350غضحى عصام هاشم خيون221842143115 99  0.00

غ راسب 0غ95726876غضحى فرج كاطع دحام221842143116 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5050542458500طيبه مكي خليف فراي221842143117 101  0.00

97 راسب 830غ967866غظنون هلل مناحي منشد221842143118 102  0.00

88 ناجح 669192777981574عبير صباح عبد الحسين خريوع221842143119 103  82.00

94 ناجح 586655505753433عفراء جميل عزيز جعين221842143120 104  61.86

92 ناجح 878280775962539غدير حسين جمعة جبار221842143122 105  77.00

87 ناجح 675069505468445غدير رياض عبد علي مونس221842143123 106  63.57

90 راسب 55500غ606555غدير علي فضل علوان221842143124 107  0.00

95 راسب 0صفر8474716372غدير مرتضى عيسى عبد221842143125 108  0.00

72 راسب 0غغغغ60غغفران خضير اثغيب رهيف221842143126 109  0.00

غ راسب 0غ65غ67غغغفران مسير صاهود عويد221842143127 110  0.00

90 راسب 0غغغغغ77فاطمة الزهراء سفيان نعيم عطية221842143128 111  0.00

97 راسب 0غ84غغ9291فاطمه جاسم محمد فيصل221842143129 112  0.00

92 راسب 780غ67غ77غفاطمه حازم محمد لفته221842143130 113  0.00

93 راسب 920غ68غ88غفاطمه حسين عبد علي وذح221842143131 114  0.00

90 ناجح 8210078536072535فاطمه حسين علي حسن221842143132 115  76.43

99 ناجح 989997959898684فاطمه حيدر رحيم عبد النبي221842143133 116  97.71

98 ناجح 9210098838685642فاطمه خالد عربي مراد221842143134 117  91.71

100 ناجح 909396989695668فاطمه رحيم منشد مخرب221842143135 118  95.43

86 ناجح 817863556478505فاطمه عباس مطشر شليج221842143136 119  72.14

77 راسب 730غغغ7676فاطمه عباس نصيف علي221842143137 120  0.00

84 راسب 6973563950620فاطمه علي حسين راضي221842143138 121  0.00

95 راسب 0غ74غغ78غفاطمه محمد عبد العباس موسى221842143139 122  0.00

94 راسب 2839580غ5989فاطمه ميران خلف حمود221842143140 123  0.00

غ راسب 0غغغغ68غفرح رياض عبد الرضا علي221842143141 124  0.00

58 راسب 0غغغغ50غفيض عبد الرزاق محمد عويد221842143142 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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94 ناجح 739169737584559مروه رحيم مطرود ضنيج221842143143 126  79.86

93 راسب 0غ50غ665066مروه قاسم محسن بدر221842143144 127  0.00

98 راسب 0غ74غغ9098مريم احمد رزاق عبيد221842143145 128  0.00

غ راسب 0غغغ50غ50مريم حسين ثويني غالي221842143146 129  0.00

97 ناجح 889087866474586مريم رحيم جوده علي221842143147 130  83.71

77 راسب 0صفر29%50562518مريم عبد الرسول هادي يوسف221842143149 131  0.00

97 راسب 7873414062630مريم ناجي جهاد كزار221842143150 132  0.00

94 راسب 0غ63غ636976منار حيدر محسن بندر221842143151 133  0.00

70 راسب 50580غ635650منى سلمان لفته جخيور221842143152 134  0.00

92 راسب 31320صفر595035مها عبد العباس جلب جابر221842143153 135  0.00

غ راسب 0غغغغغ95مهناز محمد عبد المحسن عزيز221842143154 136  0.00

88 راسب 0غغغ50غغموج حميد عبد ربه موسى221842143155 137  0.00

82 راسب 0غ6461673841ميامي قيس جاسم محمد221842143156 138  0.00

97 ناجح 817460515150464ميس عبد الحسين فرج خفي221842143157 139  66.29

96 ناجح 768470525258488ناديه سالم كريم يوسف221842143158 140  69.71

98 راسب 0غغ91صفر9393نبأ اياد طارش شذر221842143159 141  0.00

97 راسب 0غغغ9088غنبأ علي موسى عبد ا221842143160 142  0.00

82 راسب 0غ54غغ64غنبأ قاسم جهاد علي221842143161 143  0.00

غ راسب 0غغغغغغنرجس حسين صالح حميد221842143162 144  0.00

58 راسب 6756505050400نرجس سعد فتاح جبر221842143163 145  0.00

87 راسب 0غ502450صفر50نرجس فاضل هادي صالح221842143164 146  0.00

76 راسب 5656222635390نرجس محيسن عبد هبيل221842143165 147  0.00

99 راسب 971000غ86صفرصفرنور الهدى سلم هاشم خيون221842143166 148  0.00

98 ناجح 929993889689655نور الهدى عزيز صبر سلطان221842143168 149  93.57

92 راسب 640غغ55غ66نور الهدى محمود علي كندح221842143169 150  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 :7
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 991009910099100696نور باسم محمد عباس221842143170 151  99.43

97 راسب 0غ68غ9285غنور خلف جبار محيسن221842143171 152  0.00

96 ناجح 819179817096594نور شعلن سالم حميد221842143173 153  84.86

غ راسب 0غغغغغغنور طالب مسير شناوة221842143174 154  0.00

89 راسب 500غغ50غغنور عبد سلمان بكان221842143175 155  0.00

80 راسب 0غغغغغ50نور علي طارق عبيد221842143176 156  0.00

93 ناجح 809065507078526نور محمد حسين جمعه221842143177 157  75.14

92 راسب 0غ87غ809793هاجر علي كاظم عطشان221842143179 158  0.00

95 ناجح 879684798479604هبه خضير محيسن علي221842143180 159  86.29

92 ناجح 727960695750479هبه نجاح ابراهيم مطشر221842143181 160  68.43

95 ناجح 839088799193619هدى حسن بدر عبيد221842143182 161  88.43

96 ناجح 788084505051489هدى خضير محيسن علي221842143183 162  69.86

92 راسب 0غ59غغ8890هدى مجيد حميد ثجيل221842143184 163  0.00

91 راسب 500غغ53غغهدير حسين عوده علي221842143185 164  0.00

94 راسب 0غ8190627987هيلين ياسر خضير حسين221842143186 165  0.00

82 راسب 6751295050670وفاء فالح مجيد عبد ا221842143188 166  0.00

غ راسب 0غ7277غ97غياسمين موسى عبد عوده221842143189 167  0.00

70 راسب 2427200خمس5033يقين عطيه نعيثل جبر221842143190 168  0.00

88 راسب 79650غ909081يقين علوان حسين عبيد221842143191 169  0.00

98 راسب 96950غ999498يقين قاسم عبد الحسن عبد علي221842143192 170  0.00

المشاركون

170 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

125 45 % 26.47

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 80.00

15 

12 

11  3663 26 35 0 

4 25 44 13 25 0 

 36.36 69.44 69.84 50.00 71.43 0.00
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الفـــــرع :
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ثانوية الحكمة الهلية للبنات
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2018/2017
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الحيائي
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