
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 الحدباء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 ناجح 505050505050377عايده منخي جبر دخيله221742162080 1  53.86

88 ناجح 605770505050425هدى مالك شبيب نعيثل221742162121 2  60.71

100 ناجح 899883638085598اديان كاظم جعفر مهدي221842162001 3  85.43

98 ناجح 635564696462475ازل رزاق عبد النبي عريبي221842162002 4  67.86

98 ناجح 585955505050420اسراء عدنان صالح جاسم221842162003 5  60.00

95 راسب 5053680غغ71اسيل قاسم علي كاظم221842162004 6  0.00

95 راسب 5575503655770الء جواد عبد الجبار شهد221842162005 7  0.00

88 ناجح 796588598879546الء علي نعيثل جابر221842162006 8  78.00

89 راسب 0غ6975505152امنه عبد الرحيم موسى عوفان221842162008 9  0.00

88 راسب 0غ6885505356انوار كاظم وهيب لعيبي221842162009 10  0.00

84 راسب 0غغغ605250ايات طالب جبار موسى221842162011 11  0.00

غ راسب 500غغغ5870ايات هلل مكطوف فياض221842162012 12  0.00

96 راسب 830صفر70888466ايه هادي حسن لمي221842162013 13  0.00

95 راسب 0غ58غ595050بتول حازم جاسب علي221842162014 14  0.00

97 راسب 60520غغ90غبتول علي حسين علي221842162016 15  0.00

96 راسب 50510غ5463غبراء علي مهدي حسين221842162017 16  0.00

100 راسب 0غ50غغ5063بنين عباس سلمان داود221842162018 17  0.00

87 راسب 500غ59غ62غبيداء رزاق جالي عبيد221842162019 18  0.00

94 ناجح 818387758657563تبارك حسين صالح عباس221842162022 19  80.43

91 راسب 50500غ50غ54تبارك سيف رياض عبد المير221842162024 20  0.00

95 راسب 0غ64غ8164غتبارك عبد الحسين راهي جبر221842162025 21  0.00

83 راسب 0غ575050غ52تبارك علي خلف حشيش221842162026 22  0.00

غ راسب 0غغغغغ50تمارا عويد منعوت معروف221842162027 23  0.00

95 ناجح 717685706256515جيهان رحمن جبار عبد الحسين221842162028 24  73.57

94 راسب 740غغغ7878جيهان عادل ثامر سعود221842162029 25  0.00
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54 راسب 0غغغغغ50حنان باسم عباس عجه221842162030 26  0.00

97 ناجح 768290667860549حنين حسين عنيد عامر221842162031 27  78.43

99 راسب 0غغغغغ87حنين خنجر عبد نعمه221842162032 28  0.00

92 راسب 68880غغ8080حوراء عباس كاظم محمد221842162033 29  0.00

87 راسب 5873703950500حوراء عباس مطير مريضي221842162034 30  0.00

87 راسب 0غغغغغغحوراء كريم ساهي نشو221842162035 31  0.00

99 ناجح 9694848987100649حوراء ميثم صادق نجم221842162036 32  92.71

97 ناجح 817888877588594دعاء رزاق جالي عبيد221842162038 33  84.86

85 ناجح 545063635855428دعاء عبد الحسن محيل فجر221842162039 34  61.14

99 راسب 7289222455530دعاء علي عبد الرضا عساف221842162040 35  0.00

84 راسب 0غغغغ5962دعاء كامل عبار ربيع221842162041 36  0.00

93 راسب 0غ71غغ7588رانيه ناصر ياسر حبل221842162042 37  0.00

90 راسب 0غغغغغصفررسل حسن عبيد ضيدان221842162043 38  0.00

96 ناجح 775389578273527رسل هشام محمد حسن221842162044 39  75.29

85 راسب 600غغ668850رقيه حسين عباس منشد221842162045 40  0.00

85 راسب 57510%55305118رقيه صادق احمد كاظم221842162046 41  0.00

69 راسب 0غ50غ7053غرواسي وسام رسن علي221842162047 42  0.00

93 راسب 6072740غ7975زهراء جاسم عبد الحسن عبد علي221842162048 43  0.00

84 راسب 0غ55غ6668غزهراء جاسم محمد عوده221842162049 44  0.00

99 راسب 0غ8678غ9192زهراء جواد كاظم محسن221842162050 45  0.00

99 راسب 8486724061500زهراء حسين خريبط سلمان221842162051 46  0.00

70 راسب 0غغغ81غ54زهراء سالم محمد عباس221842162052 47  0.00

79 ناجح 739084678976558زهراء ستار شريف بريبت221842162053 48  79.71

91 راسب 73630غغ85غزهراء عبد الحسن شوين صكر221842162054 49  0.00

96 راسب 950غغ8686100زهراء عبد ا جابر حسين221842162055 50  0.00
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91 راسب 0غغغ6270غزهراء محمد راضي زغير221842162058 51  0.00

94 راسب 0غ5672غ59غزهراء نصير داخل محسن221842162059 52  0.00

95 ناجح 705977778561524زينب حسن كاظم عبود221842162061 53  74.86

100 ناجح 919498959695669زينب حميد طلب حشيش221842162062 54  95.57

99 راسب 7878773950570زينب رحيم هادي حسين221842162063 55  0.00

100 راسب 805276690غ67زينب زهير محمد حمود221842162064 56  0.00

87 راسب 0غ987686غ73زينب عباس سلمان داود221842162065 57  0.00

100 ناجح 879597809292643زينب علي محسن دنان221842162066 58  91.86

93 راسب 0غ67غ827669زينب محمد محسن حمدان221842162068 59  0.00

96 راسب 810غ8057غ75ساره كاظم علوان جري221842162069 60  0.00

85 راسب 500غغ58غ53سجى رمضان داخل شذر221842162070 61  0.00

80 ناجح 505258505952401سجى عباس وحل سلمان221842162071 62  57.29

89 ناجح 827978758374560سنار احمد ناصر عويد221842162072 63  80.00

99 راسب 0غغغ82غ66شهد نعيم محمد جبار221842162073 64  0.00

79 راسب 0غغغغغ66شيرين سالم محمد عباس221842162074 65  0.00

95 راسب 57500غ626668شيماء نعيم جبر ديوان221842162075 66  0.00

95 راسب 6568793850650شيماء يحيى محسن صلل221842162076 67  0.00

88 راسب 62600غ727250صفاء محمد شناوه نعيمه221842162078 68  0.00

94 راسب 6880814161710ضحى محمد حداوي سدخان221842162079 69  0.00

87 راسب 5786503250500طيبه صفاء حسن صاحب221842162080 70  0.00

83 راسب 0غغغغ63غطيف علي عبد علي221842162081 71  0.00

87 راسب 0غغغ50غ67غدير جاسب مهلهل صخي221842162082 72  0.00

93 راسب 0غ75غ88غ74غنى بسيم مزهر جراد221842162083 73  0.00

90 ناجح 727477767764530غيداء جبار حسن خفي221842162084 74  75.71

97 راسب 0صفر7577885761فاطمه اسعد محمد عبد الحسين221842162085 75  0.00
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93 ناجح 879091748990614فاطمه حسن كاظم عبود221842162087 76  87.71

94 ناجح 636650505050423فاطمه حسين خريبط سلمان221842162088 77  60.43

غ راسب 0غ70غغغ93فاطمه عباس محيي حريز221842162091 78  0.00

71 راسب 6456773563840فاطمه عبد الحسن كاطع مويش221842162092 79  0.00

99 راسب 88800غ60غغفاطمه عدنان شخير موسى221842162093 80  0.00

100 راسب 7959674051500فاطمه مجيد تركي شريف221842162094 81  0.00

95 راسب 500غغ505060فاطمه محمد ليفان جمعه221842162095 82  0.00

82 راسب 0غغغغ5050فاطمه نعيم خضير عباس221842162096 83  0.00

93 ناجح 828276527885548فدك كامل سرحان غافل221842162097 84  78.29

84 راسب 0غغغغ5050فرح كريم كاظم علي221842162098 85  0.00

95 راسب 83670غغ7787فرقان ناظم وذاح حسين221842162099 86  0.00

99 راسب 0غ987378غ85لجين عبد علي حبيب حسين221842162100 87  0.00

92 راسب 7487813858690مروه فليح كاظم علي221842162101 88  0.00

98 راسب 0غغغ94صفر79مروه كتاب راشد مذكور221842162102 89  0.00

98 راسب 500غغغغ50مريم جاسم محمد مكطوف221842162103 90  0.00

91 راسب 0غغغ76غ76مريم نايف محمد حبيب221842162104 91  0.00

96 راسب 0غ57غغغ77منار بشير فليح حسن221842162105 92  0.00

92 راسب 87500غ208061منار علي مجيد صيهود221842162106 93  0.00

99 ناجح 99969610099100689منار نجم عبد عذافه221842162107 94  98.43

97 راسب 0غ74غ5770غمياه مكي شمخي جبر221842162108 95  0.00

85 راسب 0غ59غغ5663نبأ فلح حسن ياسين221842162109 96  0.00

94 ناجح 735673506355464نبأ قاسم عبود حلبوص221842162110 97  66.29

86 ناجح 678967597952499نهال مظفر عزيز محسن221842162111 98  71.29

غ راسب 860غغ72غ89نور الهدى علوان عذيب عبد221842162112 99  0.00

100 ناجح 879256566755513نور خليل ابراهيم محمد221842162114 100  73.29
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88 راسب 0غغغغغ56نور محمد عبد علي راشد221842162116 101  0.00

82 راسب 837472620غغنوره محمد حسن جوده221842162117 102  0.00

98 راسب 0غ50غغغ50نوره محمد راضي رفيج221842162118 103  0.00

90 راسب 82660صفرغغ85هاجر شهيد فرج فرحان221842162119 104  0.00

93 ناجح 909976637579575هاجر عبيد جوده مرواح221842162120 105  82.14

100 راسب 89970غ879990هدى سلمان حميد نجم221842162121 106  0.00

87 ناجح 708281597164514هدى علي ضيغم مشخص221842162122 107  73.43

84 راسب 0غغغ76غغهديل عجيل خياط تالي221842162123 108  0.00

90 راسب 0غ75غغ7987ورود حسين صبار عبد النبي221842162124 109  0.00

المشاركون

109 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

80 29 % 26.61

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 71.43

7 
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12  1533 9 15 0 
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 83.33 93.33 60.61 88.89 93.33 0.00
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