
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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 0غ67غ7865غأثير جاسم شهد حسن221842175001 1  0.00

95 راسب 89890غ948996أجيال ابراهيم طليفح عكله221842175002 2  0.00

94 ناجح 7510073878170580أمنه جليل جاسم محمد221842175004 3  82.86

100 راسب 0غ82غ959699آيات حسين جاسم حامي221842175005 4  0.00

100 راسب 63530غغ7779آيات محسن علي نصار221842175006 5  0.00

93 راسب 54500غ6661غآية حسين رحيم مكي221842175007 6  0.00

97 راسب 58630غ506560آيه عبد الرحمن خلف مداح221842175008 7  0.00

91 راسب 6554543950250اديان سلم عباس زغير221842175010 8  0.00

82 راسب 0غغغغ6872استبرق شاكر عبد المجيد حسين221842175011 9  0.00

77 راسب 500غغ677350اسيل يوسف جابر مطير221842175012 10  0.00

94 راسب 83620غ92غ90اصيل يوسف جابر مطير221842175013 11  0.00

100 راسب 0غ97صفر899198اطياف صادق صالح هاشم221842175014 12  0.00

غ راسب 0غغغ67غ74ام البنين فاطمه خير الدين مطير جبل221842175016 13  0.00

97 راسب 0غ75غغ7887امل صبيح حسن عطيه221842175017 14  0.00

63 راسب 0غغغغ66غانفال جليل جاسم محمد221842175018 15  0.00

93 راسب 850غغ9510093ايات ناجي عبد الحسين خلف221842175020 16  0.00

غ راسب 0غغغغ6264ايمان حسن جعفر عذاب221842175021 17  0.00

98 راسب 65570غغ7188بتول عزيز غافل ناصر221842175022 18  0.00

100 راسب 97920غ899097بتول كاظم ثامر كيوش221842175023 19  0.00

99 راسب 98870غ909294بتول محمد حسن ظاهر221842175024 20  0.00

غ راسب 0غغغ51غغبشرى ناصر عطيه جبير221842175026 21  0.00

93 راسب 0غ55غ747481بنين حميد علي فياض221842175027 22  0.00

88 راسب 90950غ9110095بنين علي مظلوم رهيف221842175028 23  0.00

99 ناجح 719188627660547بيداء حسين هاشم جبر221842175029 24  78.14

98 راسب 89830غغ9294بيداء رزاق حسن حميد221842175030 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 939910010010096688تبارك محمد لهيب ناشد221842175031 26  98.29

100 راسب 84700صفر727894تبارك يونس خير ا جعاز221842175032 27  0.00

92 راسب 0غ50غ847058تهاني كاظم عبيد حرز221842175033 28  0.00

غ راسب 61690غ869261جنان خالد جاسم محمد221842175034 29  0.00

99 راسب 0غ9094989490حسنه لطيف محسن دعاج221842175035 30  0.00

86 ناجح 615062505051410حنين داود سلمان محسن221842175036 31  58.57

77 راسب 0غغغغ56غحنين ناصر فيصل جابر221842175037 32  0.00

83 راسب 500غغ615054حنين نصار ملحم علي221842175038 33  0.00

91 ناجح 859089687275570حوراء سعد رسن منخي221842175039 34  81.43

93 راسب 72560غ718773حوراء صبري عبد عطية221842175040 35  0.00

92 ناجح 555560625050424حوراء عبد الرضا عزيز كريم221842175041 36  60.57

100 ناجح 919894879691657حوراء عبد النبي هاشم محمد221842175042 37  93.86

97 ناجح 636864536350458خمائل علي عسوري عبيد221842175043 38  65.43

94 راسب 50540غ708152دعاء حيدر منصور حسين221842175044 39  0.00

89 راسب 500صفر66799169دعاء صادق حذيه حمد ا221842175045 40  0.00

90 راسب 5658575035300دعاء كامل رويح علي221842175046 41  0.00

94 راسب 74680غ739385دعاء وحيد بنوان راشد221842175047 42  0.00

86 راسب 0غغغغغ50رؤيا ناصر صاحب عبيد221842175048 43  0.00

غ راسب 7996886684740رسل جميل يعكوب لزم221842175049 44  0.00

92 راسب 93870غ839996رسل رياض هادي جولن221842175050 45  0.00

97 ناجح 768270566172514رقيه عبد الرحمن كاظم راشد221842175051 46  73.43

95 ناجح 696063596158465رقيه عدنان نعيم علوان221842175052 47  66.43

95 ناجح 857595727887587رمله سعيد عبد محيسن221842175053 48  83.86

100 ناجح 899490848979625رمله نعيم عبد الكريم نصار221842175054 49  89.29

95 راسب 0غغغ665952رنا عيدان ياسر حسين221842175055 50  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 :3
ذي قار

ثانوية المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 647255545050436ريام عادل حاشوش محمد221842175056 51  62.29

100 راسب 91940غ959699ريام محسن بطي مطرود221842175057 52  0.00

83 راسب 0غغغغ5554زمن علي حمود طعيمه221842175058 53  0.00

95 راسب 0غ50غ68غ70زهراء جابر محمد عوفي221842175059 54  0.00

100 ناجح 839395718374599زهراء جعفر ناصر حسين221842175060 55  85.57

غ راسب 0غغغ91غ84زهراء حسن حسين جليل221842175061 56  0.00

90 راسب 53500غ798676زهراء حسن علي سلمان221842175062 57  0.00

86 راسب 6062555041500زهراء حسين زغير فرحان221842175063 58  0.00

غ راسب 0غغغغ64غزهراء حيدر غضبان خليفه221842175064 59  0.00

80 راسب 0غغ59746734زهراء خالد رحيم بطي221842175065 60  0.00

89 راسب 0غ62غغ89غزهراء سليم ابراهيم مزعل221842175067 61  0.00

90 راسب 0غغغغ5953زهراء صالح حسن دهله221842175069 62  0.00

غ راسب 500غغغ6676زهراء طارق هاشم حسن221842175070 63  0.00

87 راسب 0غ75505854غزهراء عبد الرضا عامر حساوي221842175072 64  0.00

95 راسب 500غغ57غ79زهراء عزيز غافل ناصر221842175073 65  0.00

89 راسب 0غ50غغ5461زهراء عقيل دينار شليبه221842175074 66  0.00

100 ناجح 8591969499100665زهراء علي يتيم كطافه221842175075 67  95.00

غ راسب 0غغغغغ67زهراء قاسم علي جالي221842175076 68  0.00

99 ناجح 8999100989388666زهراء كريم شيال داخل221842175079 69  95.14

99 ناجح 706979505950476زهراء محمد جابر خليل221842175080 70  68.00

95 راسب 0غ75غ839695زهراء محمد جاسم كاظم221842175081 71  0.00

91 راسب 0غغغغغغزهراء مصطفى جواد ياسين221842175082 72  0.00

99 ناجح 959993879091654زهراء مهدي محيسن رداد221842175083 73  93.43

100 ناجح 979695848586643زهراء يوسف كاطع عكله221842175084 74  91.86

99 راسب 0غ7186716154زينب احمد جبر علي221842175085 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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رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 0غ4058صفر9095زينب داخل مطير مطرود221842175089 76  0.00

95 ناجح 789291705977562زينب راضي عبد حسوب221842175090 77  80.29

85 راسب 500غ50غغ58زينب ساجت بزيخ خلف221842175091 78  0.00

93 راسب 0غ50غ527171زينب سعود راشد مجلي221842175092 79  0.00

100 ناجح 8999999698100681زينب علي رضا عطيه221842175093 80  97.29

100 ناجح 959899848898662زينب غازي جاسم شوجه221842175094 81  94.57

99 راسب 6978794166670زينب فاضل مطر راضي221842175095 82  0.00

100 راسب 92830غ869794زينب قاسم فليح حسن221842175096 83  0.00

100 راسب 0غ84غ839497زينب كريم جبار عكله221842175097 84  0.00

100 ناجح 94100961009392675زينب كريم جويد جواد221842175098 85  96.43

89 راسب 5268502934280زينب محسن لطيف رشيد221842175099 86  0.00

94 ناجح 9410094978899666زينب محمد عريبي عاجل221842175100 87  95.14

93 ناجح 728690505250493زينب مظهر محسن فليح221842175101 88  70.43

82 راسب 0غ50غ667964زينب منير عبد الحسين محمد221842175102 89  0.00

78 راسب 0غغغ655862زينه احمد عريبي عاجل221842175103 90  0.00

88 ناجح 697567505156456ساره زغير ثجيل نكاد221842175104 91  65.14

96 ناجح 9395100717775607ساره سرحان غافل محيل221842175105 92  86.71

95 راسب 88930غ9510097ساره سليم محسن جابر221842175106 93  0.00

87 راسب 5462935050390ساره عبد الكريم مري كاظم221842175107 94  0.00

93 ناجح 838171855380546سجى عبد الكريم قاسم عبد الكريم221842175108 95  78.00

87 راسب 0غ7074575059سجى عبد علي شلكه محيسن221842175109 96  0.00

93 راسب 0غغغ81غ68سجى مسلم صبيح بردان221842175111 97  0.00

98 ناجح 929594899389650سرور صباح جار ا جابر221842175112 98  92.86

98 راسب 90980غ879793سرى جعفر معارج حمد221842175113 99  0.00

89 ناجح 687962576350468سرى شعلن رمثان مهوس221842175114 100  66.86

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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المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5850502039500سهام عبد الرزاق كتاب عبد221842175115 101  0.00

91 راسب 75500غ868578شكران عمران عيسى مجدي221842175116 102  0.00

85 راسب 790غغغ9496شيماء صبار نعمة خلف221842175117 103  0.00

98 راسب 930غ991009888صابرين ريسان حسن طعمه221842175118 104  0.00

91 راسب 0غغغغ7173ضحى غني سلمان جاسم221842175121 105  0.00

50 راسب 0غغغغغغضحى قاسم محمود جولن221842175122 106  0.00

90 راسب 6277742642530ضحى مجيد كاظم محسن221842175123 107  0.00

82 راسب 0غغغغ98غطيبه سعد كاظم بردان221842175125 108  0.00

89 راسب 0غ58غ828888طيبه عوده جبار مطشر221842175126 109  0.00

82 راسب 0غغغ416323عبير كريم سلطان سلمان221842175127 110  0.00

87 راسب 0غ51غ677656عذراء جاسم سالم عباس221842175128 111  0.00

94 راسب 6769625055210عذراء علي محسن عبد221842175129 112  0.00

92 راسب 94950غ959891عذراء محمد سوادي ظاهر221842175130 113  0.00

89 راسب 0غغغ7072غغفران صعيصع عوفي جوده221842175131 114  0.00

92 ناجح 888870778488587غفران عادل شذر علي221842175132 115  83.86

غ راسب 83940غغ9598غفران عماد مراد كاظم221842175133 116  0.00

95 راسب 80960غ929293فاطمه بادي حسين جبير221842175134 117  0.00

96 ناجح 929784798690624فاطمه عاشور عباس عليوي221842175136 118  89.14

غ راسب 7584856967580فاطمه عبد الصاحب علي جبر221842175137 119  0.00

94 راسب 0غغغغ7154فاطمه فاضل جاسم محمد221842175138 120  0.00

81 راسب 0غ50غ608466فاطمه فليح نميش معارج221842175139 121  0.00

63 راسب 0غغغغ66غفاطمه قاسم غالب رزيج221842175140 122  0.00

80 راسب 70510غ768082فاطمه كريم زغير صافي221842175141 123  0.00

67 ناجح 667350535762428فاطمه محمد جبر مشعل221842175142 124  61.14

99 ناجح 949792797575611فاطمه محمد حبيب زماخ221842175143 125  87.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 9496989310095676فردوس عبيد كريم شرهيد221842175144 126  96.57

84 راسب 69500غ818886كوثر جبار راشد مجلي221842175145 127  0.00

95 راسب 0غ9599918291كوثر عامر حنون لفته221842175146 128  0.00

78 راسب 0غغغغ5072لبنى عدنان نصار عبد الحسين221842175147 129  0.00

84 راسب 0غغغ665074ماريه سعود عزيز عبد221842175148 130  0.00

92 ناجح 818888948093616مروة فاضل شنان عريبي221842175149 131  88.00

98 راسب 94980غ9310093مريم ذبيان فالح حميد221842175152 132  0.00

غ راسب 0غغغغغغمريم رياض حسون جاسم221842175153 133  0.00

84 راسب 570غغغ7568مريم شطراوي زامل منخي221842175154 134  0.00

97 ناجح 879271506450511مريم عزيز مطير علي221842175155 135  73.00

80 راسب 0ثمان5067503331مريم علي صالح طامي221842175156 136  0.00

90 راسب 0غغ90946975مريم كامل عوده جغيبل221842175157 137  0.00

61 راسب 0غغغغغغمريم منخي جبر دخيله221842175158 138  0.00

غ راسب 0غغغغ7483ملذ حيدر عبود حسين221842175159 139  0.00

97 ناجح 759188656352531ملك عبد الكريم عودة عبد221842175160 140  75.86

73 راسب 500غغغ70غمنار عزيز مطير علي221842175161 141  0.00

100 راسب 0غ67غ809198منتهى مطشر عبد الواحد هاشم221842175163 142  0.00

89 راسب 0غ62غغغ78منى جلل جميل محسن221842175164 143  0.00

73 راسب 5364593650300مهى محسن لطيف رشيد221842175165 144  0.00

100 راسب 0غ9896928995ميس علي محمد حبيب221842175166 145  0.00

95 راسب 0غغغ707164ناهد ستار جابر هاشم221842175167 146  0.00

89 راسب 0غغغغ5555نبأ ذياب جحيل صالح221842175168 147  0.00

94 راسب 97860غ949499نبأ علي مزهر خضير221842175169 148  0.00

98 راسب 61640غ809083نبأ علي منعثر رزيج221842175170 149  0.00

غ راسب 0غغغغغغنبأ مالك خير ا جعاز221842175171 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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 0غغ70395033نبأ مجيد داخل شياع221842175172 151  0.00

96 راسب 79680غ797980نرجس باشر غافل عناد221842175174 152  0.00

97 راسب 0غ73صفر627488نسرين ابراهيم جباري جريذي221842175175 153  0.00

93 راسب 74730غ507882نور الهدى ثائر نوري جابر221842175176 154  0.00

100 ناجح 96100100869997678نور الهدى حسين موازي بردي221842175177 155  96.86

82 راسب 3263503532310نور الهدى عصام حسين خضير221842175178 156  0.00

99 راسب 5070835050410نور الهدى علي عبد عوده221842175180 157  0.00

100 راسب 54570غ819391نور الهدى نعيم مالح مطلك221842175181 158  0.00

96 راسب 0غ93غ837683نور حامد رشيد ساجت221842175182 159  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور حسين جعفر عذاب221842175183 160  0.00

87 ناجح 698782635650494نور حيدر نعيم فيصل221842175184 161  70.57

86 ناجح 768689638664550نور قاسم لعيوس هاشم221842175185 162  78.57

83 راسب 0غغغغ5064نور كريم جليل محمد221842175186 163  0.00

87 ناجح 698286517159505نور محمد والي حذيه221842175187 164  72.14

100 راسب 90910غ9210098نوره حسن مهنا يوسف221842175188 165  0.00

86 راسب 6058675041320هاله ياسر حرابه ظاهر221842175190 166  0.00

89 ناجح 718391647156525هدى فليح حسن عكله221842175191 167  75.00

غ راسب 94951007789870هدير رعد علوي غلوب221842175193 168  0.00

96 راسب 0غ65غغ8197هديل فرحان غافل خليف221842175194 169  0.00

86 راسب 0غغغغغغهديل قاسم حمود علي221842175195 170  0.00

86 راسب 0غغغغ69غهناء عبد الصاحب علي جبر221842175196 171  0.00

80 ناجح 676889567059489هناء نعيم عودة جبر221842175197 172  69.86

99 ناجح 919991868884638وئام ساجد كاطع خلف221842175198 173  91.14

غ راسب 0غغغغغغوجدان شلكه غافل محيل221842175199 174  0.00

90 راسب 77750غ718690وجدان ناجي حسن فراك221842175200 175  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 :8
ذي قار

ثانوية المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 0غغغ54غ67ولء عبد الحسن حلو مطلق221842175203 176  0.00

98 ناجح 849092868580615ولء علي حسين ديوان221842175204 177  87.86

82 راسب 0غغ5050غ61ولء منعم كامل حسن221842175205 178  0.00

94 راسب 0غ8284877781يقين صالح شخير هاشم221842175206 179  0.00

99 راسب 0غ5667غ8592يقين غالب اسماعيل محيسن221842175208 180  0.00

المشاركون

180 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

134 46 % 25.56

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 83.33

12 

10 

6  1257 16 27 0 

5 10 43 7 17 0 

 83.33 83.33 75.44 43.75 62.96 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


