
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 أور للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

154رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 806094616058513آيات حمد عطوان جازع221842154001 1  73.29

97 راسب 0غ58غ659376آيات صادق عوده نجم221842154002 2  0.00

99 ناجح 695474505950455أيات عامر ياسر حسين221842154003 3  65.00

98 راسب 51500غ647450آيات محمد جابر عناد221842154005 4  0.00

100 راسب 67750غ739177ابابيل حسين علي يوسف221842154007 5  0.00

98 راسب 500غغغ5066استبرق هلول ياسر حسين221842154010 6  0.00

100 راسب 780غغغ7985اسماء صالح عوض سعد221842154013 7  0.00

100 ناجح 878588688383594اسيل قحطان نعمه حسين221842154014 8  84.86

76 راسب 0غغغ60غغالء جلل هليل طلل221842154015 9  0.00

100 راسب 690غغ81غ73اماني مرزوق علي حسين221842154017 10  0.00

99 ناجح 758177568084552امنه بنت الهدى رياض عيدان عبد221842154018 11  78.86

99 راسب 95950غ849898امنية محمد سلمان حسين221842154019 12  0.00

98 راسب 55500غ80956850ايات جليل رخيص جبر221842154020 13  0.00

95 ناجح 869193866963583ايات حيدر فليح حسن221842154021 14  83.29

97 ناجح 798684697373561ايات علء دليل سنوح221842154022 15  80.14

96 راسب 0غ65غ658174بدور ضياء جاسم مدلول221842154024 16  0.00

96 ناجح 527163715050453بنين جاسم محمد عبد الحسين221842154025 17  64.71

94 راسب 750غ50غ7573بنين عبد العباس مهدي مختار221842154026 18  0.00

92 راسب 560غغ50غ57بنين محمد عبد الحسين عليوي221842154027 19  0.00

84 ناجح 525069506250417تبارك احمد جاسم حنون221842154028 20  59.57

99 ناجح 737481628177547تبارك عبد الحسين مهوس شنيار221842154030 21  78.14

غ راسب 0غغغغغغتبارك ياسين طه يونس221842154031 22  0.00

99 راسب 57930غ91صفر92جمانه سامي محمد حسن محيسن221842154032 23  0.00

92 راسب 550غغ7182غجنان مبارك زماط سباهي221842154033 24  0.00

99 ناجح 789795869598648حنين صاحب علي مهدي221842154035 25  92.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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94 راسب 0غغصفرغ91غحوراء محمد كاظم حسين221842154037 26  0.00

100 ناجح 647691516185528دعاء احمد علي عبيد221842154039 27  75.43

94 راسب 63520غ8271غدعاء ضياء وحيد جبار221842154040 28  0.00

96 سل لطيف شخير جبر221842154041 ناجح 776675616772514رس 29  73.43

92 راسب 900غ847652غرقيه ثامر مجبل حزام221842154043 30  0.00

99 ناجح 939281897678608روان مهدي منصور سالم221842154045 31  86.86

غ راسب 0غغغغغغزمن حاشوش شدود مونس221842154046 32  0.00

97 راسب 66780غغ7883زهراء اسامه حامد طاهر221842154047 33  0.00

95 ناجح 507765646152464زهراء باسم محمد ياسر221842154048 34  66.29

99 راسب 0غ866655غغزهراء حسين سامي محمد221842154050 35  0.00

90 راسب 51770غغغغزهراء راجي كاصد شنون221842154053 36  0.00

99 ناجح 7410069555557509زهراء رافد رسول عبد الرزاق221842154054 37  72.71

90 راسب 0غغغ507150زهراء رحيم محيبس علي221842154055 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء رعد عبد الحسين كاظم221842154056 39  0.00

99 ناجح 828690817774589زهراء عادل شعلن خلف221842154058 40  84.14

99 ناجح 778072685771524زهراء عبد المير خيكان حاجم221842154059 41  74.86

100 ناجح 9110098988688661زهراء علء عطيه حسن221842154062 42  94.43

96 راسب 740غغغ7395زهراء مجيد كاظم سويلم221842154064 43  0.00

100 ناجح 969698928591658زهراء محمد عمران عيسى221842154065 44  94.00

93 ناجح 949486839695641زينب جليل محسن عوده221842154068 45  91.57

غ راسب 7969850غ92غزينب حسين عبد الغني عبد علي221842154069 46  0.00

98 ناجح 908993758982616زينب سامي حسين عليوي221842154072 47  88.00

97 ناجح 738275735056506زينب عادل غناوي جاسم221842154073 48  72.29

100 ناجح 9398889796100672زينب عبد الكريم عناد جوده221842154074 49  96.00

97 ناجح 507856625777477زينب علي مجدي موسى221842154076 50  68.14
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99 راسب 0غغغغ6980زينب كامل رويح علي221842154077 51  0.00

96 راسب 6877720غ92غزينب وليد حسن علي221842154078 52  0.00

100 راسب 960غ91غ8893ساره عزيز نجم شاهين221842154080 53  0.00

91 راسب 0غغغغ86غساره يوسف مطر عبد221842154082 54  0.00

98 ناجح 808075836480560سجى عامر ياسر حسين221842154084 55  80.00

غ راسب 83891000غ93غسراء عبد الكريم جابر كريم221842154085 56  0.00

99 راسب 780غغغ8798شكران سعودي دايخ لفته221842154086 57  0.00

غ راسب 0غغغغغغشهد جليل كاطع كنهور221842154087 58  0.00

98 ناجح 596564506166463صابرين حمود خالد حمود221842154088 59  66.14

96 راسب 50520غغ6756طيبه حسن علي ياسين221842154092 60  0.00

غ راسب 0غغ55غ83غطيبه رائد عاجل كريم221842154093 61  0.00

90 راسب 0غ54غغ6379عهود شتام صلل حبيب221842154097 62  0.00

99 راسب 63500غغ76غغدير عبد الكاظم عبد ا صيوان221842154098 63  0.00

94 راسب 770غ55غ7172غفران صلح علي محسن221842154101 64  0.00

80 ناجح 557176586970479غفران محمد رحيم فرحان221842154102 65  68.43

100 راسب 7694850غ92100فاطمه رعد كاظم صكبان221842154104 66  0.00

91 ناجح 798490635276535فاطمه عبد جبر عبد الرضا221842154107 67  76.43

99 ناجح 96100100939694678فاطمه علء عبد الرزاق طلب221842154108 68  96.86

97 ناجح 888295617893594فاطمه علي حميد عبد الرضا221842154109 69  84.86

94 ناجح 878684796675571فاطمه كاظم حرين كشيش221842154110 70  81.57

98 ناجح 869576837884600فاطمه محمود ياسين جاسم221842154111 71  85.71

74 راسب 5050690غ81غلجين وليد علي غياض221842154113 72  0.00

97 ناجح 899484908697637مروه عبد الرحمن عناد جبار221842154114 73  91.00

89 راسب 77610غ688895مريم ابراهيم حسن عبيد221842154115 74  0.00

81 ناجح 716559605066452مريم علوان مريس فيصل221842154116 75  64.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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90 راسب 78780غ8484غمريم مهدي زغير حجاي221842154118 76  0.00

89 راسب 67680غغ7485مكارم رعد كريم سعيد221842154120 77  0.00

97 ناجح 9190100888297645ملك قيس كاظم منشد221842154121 78  92.14

96 راسب 0غ72غ82غغمنار مجيد محسن مطير221842154122 79  0.00

75 راسب 0غ50غغ63غمها عادل طعمه خضر221842154124 80  0.00

99 ناجح 596457515050430ميسم رحيم ساجت طاهر221842154125 81  61.43

97 ناجح 829483879292627ناديه كاظم حسوني عبد الحسين221842154127 82  89.57

92 راسب 0غغغغغ83نبأ عماد كامل هيلي221842154128 83  0.00

غ راسب 0غغغغ65غنبأ نبيل يوسف عوده221842154129 84  0.00

96 راسب 715059790غ75نغم طالب حسن حسوني221842154131 85  0.00

84 راسب 600غ7858غ67نقاء عبد الرزاق موحان محسن221842154132 86  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور الهدى جليل رخيص جبر221842154133 87  0.00

84 راسب 75570غ778460نور الهدى سعد مسير زاير221842154136 88  0.00

94 ناجح 755382757991549نور الهدى مرتضى دغيم عبد ا221842154138 89  78.43

87 ناجح 599368796759512نور الهدى ناصر حسين ابو حميد221842154140 90  73.14

81 ناجح 596572515262442نور عباس عبد جابر221842154141 91  63.14

87 راسب 830غغغ9094نور كامل شكاحي حسن221842154142 92  0.00

96 راسب 6885814053780نورس كريم عناد سباهي221842154144 93  0.00

95 راسب 0غغ95999468هاجر عمر عبد الهادي عبد ا221842154145 94  0.00

98 ناجح 9299100909990668هاله هلل كاطع جابر221842154146 95  95.43

غ راسب 0غغغغ90غهدى ثامر فالح حسن221842154147 96  0.00

غ راسب 0غغغغغغهدى سعد مريهج عبد علي221842154148 97  0.00

90 راسب 5150653750590هدى صلح جوني علي221842154149 98  0.00

100 راسب 92850غغ9899هدى فهد وحيد عبد ا221842154150 99  0.00

99 راسب 0غغغغ95غوفاء علء حسن محي221842154151 100  0.00
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90 ناجح 606875605350456ياسمين محمد طاهر محمد221842154152 101  65.14

المشاركون

101 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

59 42 % 41.58

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

9 

9 

11  1536 15 12 0 

10 15 33 15 12 0 

 90.91 100.00 91.67 100.00 100.00 0.00
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