
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 الولية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

190رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 ناجح 567156575050418زهراء اركان عطشان فرحان221742190043 1  59.71

100 راسب 700غ62غغ85ازل جليل مهدي جاسم221842190002 2  0.00

89 ناجح 646561505161441ازل كريم جاسم حسين221842190003 3  63.00

94 ناجح 859163777274556ازل كريم جاسم محمد221842190004 4  79.43

94 راسب 500غغ665557ازهار عباس لفته عبيد221842190005 5  0.00

74 راسب 0غغغ595050اطياف محمد شريف عزيز221842190009 6  0.00

99 ناجح 9387887688100631اعياد سالم خيون محي221842190010 7  90.14

92 ناجح 789183838194602اماني سعد عناد غانم221842190014 8  86.00

95 راسب 5059615027510انوار حسين عباس حسين221842190017 9  0.00

97 راسب 0غ8873949080ايات باسم حسن فرهود221842190019 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغايات مجيد هاشم علي221842190021 11  0.00

90 ناجح 695650615053429ايات محمد عواد محسن221842190022 12  61.29

97 راسب 55500غ715054ايثار علء جاسم عبد221842190023 13  0.00

90 ناجح 677861636565489ايثار علي عبد هليل221842190024 14  69.86

98 ناجح 788175668275555ايه لؤي فاضل هادي221842190028 15  79.29

94 ناجح 648076505371488بتول اياد هادي وحيد221842190029 16  69.71

74 راسب 0غغغ60غ58بنين محمد حمزه عباس221842190031 17  0.00

92 راسب 0غغ5068غغبنين وهاب حمد سمير221842190032 18  0.00

97 راسب 0غغ54غ57غتبارك راشد حسين يعكوب221842190034 19  0.00

93 راسب 6850503738280تبارك سالم بدر صبيح221842190035 20  0.00

غ راسب 730غغ80غ85تبارك عزيز سعود عبد العزيز221842190036 21  0.00

غ راسب 920غغغغغتبارك كامل حمود جابر221842190037 22  0.00

95 ناجح 677985856055526تبارك نجم عبد جبار221842190038 23  75.14

89 راسب 0غغغغغغتبارك نوري هندي بطاي221842190039 24  0.00

89 راسب 0غ7483576151تقوى رحيم شيال كاظم221842190040 25  0.00
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غ راسب 0غغغغغغتقوى عبود لفته عبود221842190041 26  0.00

96 راسب 0غ87100869891تقى عبد الغني عبد الجليل عباس221842190042 27  0.00

96 راسب 51500غ687059حنين حكيم كامل خلف221842190044 28  0.00

86 راسب 640غغ596256حنين كاطع طاهر صخي221842190045 29  0.00

93 راسب 0غغغغ5454حوراء احمد حميد مزيد221842190046 30  0.00

81 راسب 57700غ657161حوراء حيدر حسين حمزه221842190048 31  0.00

92 راسب 710غ7366غ77حوراء راشد ناصر حسين221842190049 32  0.00

100 ناجح 718782708879577حوراء ستار جبار حسين221842190050 33  82.43

80 راسب 0غ51غ65غ53حوراء شاكر محمد دوهان221842190051 34  0.00

74 راسب 500غغغ6269حوراء علي جوده رميض221842190052 35  0.00

79 راسب 500غغغغ54حوراء علي عواد حسين221842190053 36  0.00

98 راسب 0غغغصفر7588دعاء برزان طارش حواله221842190055 37  0.00

88 ناجح 698659598482527دعاء حيدر ناجي امشيرف221842190056 38  75.29

97 ناجح 839181788797614دموع صالح بديوي فالح221842190059 39  87.71

92 ناجح 747995607088558رسل جمعه عبد جبار221842190061 40  79.71

73 راسب 0غغغغغغرسل لفته علي عبد221842190065 41  0.00

91 راسب 68500غغ6850رسل محمد جبار ابشاره221842190066 42  0.00

غ راسب 0غغغغغغرقيه سعدي خلف شنون221842190067 43  0.00

86 راسب 51500غ655450رقيه علي كاظم فزع221842190068 44  0.00

غ راسب 0غغغغ8895رند جلل عباس فزع221842190069 45  0.00

96 ناجح 837358698080539روان احمد ليدان صخي221842190070 46  77.00

82 راسب 0غغغ647250روان حميد جواد عبد الكريم221842190071 47  0.00

94 ناجح 678650535057457روان عباس طالب مغامس221842190072 48  65.29

99 ناجح 758797889193630ريام عطشان رحيم راضي221842190074 49  90.00

85 راسب 0غ50غغ5567زمن حسين هاشم جابر221842190076 50  0.00
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82 راسب 5025355033360زهراء ايوب شريف جلب221842190077 51  0.00

97 ناجح 789072796391570زهراء جواد كاظم جابر221842190078 52  81.43

غ راسب 0غغغ64غغزهراء حسين طارش بالوذ221842190080 53  0.00

92 راسب 50500غ636353زهراء حسين علي جلود221842190081 54  0.00

98 ناجح 645961525050434زهراء حميد يوسف سلطان221842190083 55  62.00

90 ناجح 688390617563530زهراء رزاق عبيد ظاهر221842190084 56  75.71

غ راسب 839994890غ93زهراء سالم طالب علي221842190085 57  0.00

93 ناجح 938780878892620زهراء ستار جبار حسن221842190086 58  88.57

98 ناجح 617166715070487زهراء ستار نعيم عبيد221842190087 59  69.57

غ راسب 0غغ52غغ85زهراء سلمان خلف حسن221842190088 60  0.00

90 راسب 0غ50غغغ57زهراء عبد الحسن شبرم علوان221842190090 61  0.00

92 راسب 82610غ9083غزهراء عبد الحسين داخل علي221842190091 62  0.00

86 راسب 0غغغغغ58زهراء عبد الرحيم سلطان باتول221842190092 63  0.00

97 راسب 8389670غ9189زهراء عبد الكاظم موسى كاظم221842190093 64  0.00

81 راسب 0غغغغ55غزهراء عبد علي فاخر221842190094 65  0.00

95 راسب 680غ6359غغزهراء عدنان خضير عوده221842190095 66  0.00

93 راسب 0غغغ7057غزهراء قاسم جلوب عماره221842190097 67  0.00

87 ناجح 725465525250432زهراء محمود جبار عمران221842190099 68  61.71

60 راسب 560غ2868%5515زينب صالح محسن علي221842190104 69  0.00

99 ناجح 9694991009997684زينب ظافر محمد خضر221842190105 70  97.71

87 راسب 670غ8270غغزينب عبد الحميد صاحب عبد علي221842190106 71  0.00

95 راسب 82880غغ86غزينب محمد خضير حسن221842190111 72  0.00

96 راسب 0غ605063غ72زينب مهدي فيصل علي221842190112 73  0.00

97 راسب 61800غصفر8887زينب هاتف ابراهيم نعمه221842190113 74  0.00

97 ناجح 695695625267498زينب هاتف ناجي ثامر221842190114 75  71.14
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الفـــــرع :
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90 راسب 0غغغغ5063زينه حيدر نعيم جبر221842190115 76  0.00

82 راسب 55500غ8271غساره حيدر نعيم جبر221842190116 77  0.00

93 راسب 58580غغ6469ساره محمد جاسم حسن221842190117 78  0.00

100 ناجح 9410099889496671سجى عبد الجبار داخل انعيمه221842190118 79  95.86

98 ناجح 767481797561544سوزان سهيل سلمان عبد221842190119 80  77.71

99 ناجح 799387858596624شروق عبد الزهره خضير مضخور221842190121 81  89.14

85 راسب 505050680%6017شهد محمود شاكر خضير221842190122 82  0.00

97 ناجح 655670545050442صفا محمد ناصر حسين221842190124 83  63.14

96 ناجح 928886707087589ضحى دنف شاكر علي221842190125 84  84.14

100 ناجح 869396746580594ضحى رشيد عبد الحميد بكه221842190126 85  84.86

86 راسب 67550غ82غ75عنود مبارك حمد جابر221842190128 86  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه جمال نعمه غلب221842190130 87  0.00

95 راسب 57590غغ5060فاطمه حسين حوشان جليخ221842190131 88  0.00

84 ناجح 666854816465482فاطمه حسين عباس حنون221842190132 89  68.86

85 راسب 5050500غغ55فاطمه حميد شاكر محمد221842190133 90  0.00

99 ناجح 9698969610091676فاطمه رياض شنان صيهود221842190134 91  96.57

100 ناجح 807468707564531فاطمه ستار جبار عداي221842190135 92  75.86

85 راسب 0غغغغغ55فاطمه طعمه كاظم حسين221842190137 93  0.00

99 ناجح 859191959797655فاطمه عبد الكاظم عبد الرضا احميد221842190138 94  93.57

95 ناجح 758272765467521فاطمه عبد الهادي كمال عباس221842190139 95  74.43

94 راسب 0غغغ9477غفاطمه عقيل صالح نوري221842190140 96  0.00

84 ناجح 576252715052428فاطمه على برغش جبر221842190141 97  61.14

95 ناجح 89100959310096668فاطمه علي شريف عجمي221842190142 98  95.43

غ راسب 0غغغغغغفاطمه عواد جابر عبيد221842190143 99  0.00

95 ناجح 788575839571582فرح ذياب حامد سلطان221842190145 100  83.14
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96 ناجح 868078565767520فردوس صباح عبد منشد221842190146 101  74.29

89 راسب 59500غ707654فرقان علي حسن حريز221842190147 102  0.00

81 راسب 0غغغغغ54كوثر حسين حسن عكار221842190149 103  0.00

85 راسب 53580غ73غ70كوثر كريم جاسب حسين221842190150 104  0.00

87 راسب 50520غ787553ليالي شعلن مرشد كاطع221842190151 105  0.00

59 راسب 0غغغ652150مروه عامر شريف جعاز221842190152 106  0.00

73 راسب 0غغغغغ50مريم راضي نعيثل عوده221842190153 107  0.00

95 راسب 57610غ677566مريم كفاح عبود جباره221842190154 108  0.00

58 راسب 0غغغغغغمسار نعيم سالم شاتول221842190156 109  0.00

100 ناجح 869179878481608معصومه قاهر محسن صدام221842190157 110  86.86

89 ناجح 587364505050434ملك قصي خليل ابراهيم221842190158 111  62.00

100 ناجح 869187877970600ملك ياسين خليل جعفر221842190160 112  85.71

95 راسب 52500غغ6672منار غانم خشان عباس221842190161 113  0.00

90 ناجح 766568657367504منتهى سالم عبد بسه221842190162 114  72.00

93 راسب 760صفر81908658مياده صالح كريم حمد221842190163 115  0.00

90 راسب 65700غ628562نبأ عباس ناصر حسين221842190164 116  0.00

غ راسب 0غغغغغغندى صاحب عبد الرزاق علي221842190165 117  0.00

97 راسب 500غ50غ8477نرجس عبد الرزاق حسن ساجت221842190166 118  0.00

98 راسب 0غ65غ57غغنهى عبود لفته عبود221842190168 119  0.00

غ راسب 0غ65صفر67غ69نور الهدى صادق جعيول ياسر221842190170 120  0.00

87 راسب 500غغ687150نور جواد كاظم كحيوش221842190171 121  0.00

74 راسب 4251505050580نور حسن شمخي جابر221842190172 122  0.00

98 ناجح 98959210010099682نور علي خليوي شلش221842190173 123  97.43

غ راسب 0غغغ88غغنور نصار لفته حسين221842190175 124  0.00

97 ناجح 828576797574568نورا حبيب كامل حمزه221842190176 125  81.14
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88 راسب 0صفر7463506162نوره خليف شهد عباس221842190177 126  0.00

98 ناجح 829491878392627هبه صادق ساجت جابر221842190178 127  89.57

غ راسب 0غغغغغغهبه قاسم محمد غصه221842190179 128  0.00

86 راسب 0غغغغ61غهبه محمد عبد ا لشه221842190180 129  0.00

98 راسب 0غغغ718484هدى حسين كاظم خضير221842190181 130  0.00

99 راسب 0غغغ859186هدى خليل حاتم نعمه221842190182 131  0.00

96 راسب 0غغ66غ8691هدى راشد شاكر حسن221842190183 132  0.00

87 راسب 0غ50غ625957هدى عدنان ناصر حمود221842190184 133  0.00

97 ناجح 737473605555487هدى كاظم شمخي جابر221842190185 134  69.57

87 راسب 500غغ57غ65هدى ماجد هاشم مجيد221842190186 135  0.00

100 ناجح 818170658284563هدى ناجي فرحان حسين221842190187 136  80.43

85 ناجح 596458625050428هيلين احمد عوده عبد221842190189 137  61.14

غ راسب 0غغغ6260غوفاء داخل خيون غريب221842190190 138  0.00

89 راسب 56650غ76غ73يقين حميد ناصر مهدي221842190191 139  0.00

59 راسب 0غغغغ5559يقين حيدر حسناوي ساهي221842190192 140  0.00

93 راسب 5454502936500تبارك حسين عزيز ضافي221842190194 141  0.00

المشاركون

141 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

91 50 % 35.46

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 80.00

5 

4 

11  2643 18 21 0 

7 22 40 13 18 0 

 63.64 84.62 93.02 72.22 85.71 0.00
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