
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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 505653515151388حل جاسم محمد عيفان221742203025 1  55.43

73 راسب 0غغغ7571غأنتظار ثجيل عطيه لفته221842203001 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغابتهال كامل عبد الصاحب شناوه221842203002 3  0.00

91 راسب 6674582953500ازهار محمد كاظم خضير221842203004 4  0.00

99 ناجح 949899818894653اسراء عبد المير يونس حذيه221842203006 5  93.29

100 ناجح 919390808484622اسيل طالب حسين سفاح221842203008 6  88.86

82 راسب 0غغغ577450افراح جبار كريدي زبين221842203009 7  0.00

99 ناجح 959510010098100687ايات شاكر نعيم شاتول221842203011 8  98.14

90 راسب 0غ59غغ7579ايات فاضل عباس حمد221842203012 9  0.00

97 ناجح 839894879199649ايات فوزي اسعيد علي221842203013 10  92.71

100 ناجح 9510010010098100693ايات مصطفى عبد الواحد جابر221842203015 11  99.00

94 راسب 82940غ889886اية حبيب عبد الحسن رداد221842203016 12  0.00

99 ناجح 909599989899678بان جعفر نجم عبد221842203017 13  96.86

99 ناجح 9410089919798668بان كريم عبد ا أزغير221842203018 14  95.43

غ راسب 0غغغغ82غبتول جاسم محمد عباس221842203019 15  0.00

73 راسب 930غ87غ7092بتول لفته علي بدو221842203020 16  0.00

66 راسب 52500غ70غغبنين خالد عصواد ناجي221842203021 17  0.00

90 ناجح 878784757380576تبارك جاسم محمد نايف221842203022 18  82.29

100 ناجح 7996959997100666تبارك حمود محيه حيوان221842203023 19  95.14

98 ناجح 95100921009897680تبارك رعد عزيز حسين221842203024 20  97.14

88 راسب 50740غ576166تبارك عدنان قاسم علي221842203025 21  0.00

93 راسب 0غ5257غ7895تبارك محمد علي حسين221842203026 22  0.00

99 ناجح 99989897100100691تقى لطيف باهض عوده221842203027 23  98.71

99 ناجح 9297969699100679حنان كريم عزيز مخيسير221842203029 24  97.00

86 راسب 560غغ74غ64حنين خالد محمد علي221842203030 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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 97100100959189672حوراء احمد شاكر حسن221842203031 26  96.00

95 ناجح 616953505056434حوراء رسول عطيه كطافه221842203032 27  62.00

81 راسب 6437314040500حوراء سالم صبار وحيد221842203033 28  0.00

67 راسب 0غغغغ5052حوراء فاضل عودة حسين221842203034 29  0.00

96 راسب 75970غ10082غحوراء نعيم حسين شاوي221842203035 30  0.00

97 ناجح 758263507271510ختام طالب عبد علي221842203036 31  72.86

93 راسب 0غغغ536567دلل موسى موشي كواك221842203037 32  0.00

82 راسب 0غ67غ6272غدموع عباس محبس فرحان221842203038 33  0.00

94 راسب 0غ9394748692ذرى عبد الواحد جابر مخور221842203039 34  0.00

87 ناجح 718883618359532رحمه سعيد جبار عطيه221842203040 35  76.00

98 راسب 0غ73غ7572غرسل نجم كشيش عوده221842203041 36  0.00

94 راسب 820غ78غ8797رسل وجدان هادود علي221842203042 37  0.00

100 ناجح 9210096849687655رغده عامر شعلن سليمان221842203043 38  93.57

غ راسب 0غغغغغغرقيه حيدر غالب جمعه221842203044 39  0.00

غ راسب 0غغغغ7896روان عامر عبود هلل221842203045 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغروان عقيل جبر هداد221842203046 41  0.00

غ راسب 0غغغغغغروسم عدي جبار شناوه221842203047 42  0.00

95 ناجح 908092699286604زهراء حميدي محيسن موسى221842203049 43  86.29

غ راسب 0غغغغ9189زهراء ربيع عبد الحسين حميدي221842203050 44  0.00

98 راسب 65710غغ86غزهراء سلم منصور نجم221842203051 45  0.00

83 راسب 0غغغغغغزهراء صالح عبد الحسن عليوي221842203052 46  0.00

98 ناجح 817290839290606زهراء عبد ا جحيل غالي221842203053 47  86.57

97 راسب 0غغغ899176زهراء عقيل عباس عبد الحسين221842203055 48  0.00

83 راسب 8174740%19صفر58زهراء قاسم حمود محيسن221842203056 49  0.00

86 راسب 500غغغ6361زهراء كامل منخي عليوي221842203057 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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 0غ50غغ71غزهراء كريم محسن شمخي221842203058 51  0.00

59 راسب 0غغغغغغزهراء محمد علي كريم221842203059 52  0.00

76 راسب 0غ50غغ61غزهراء محمد عواد عبد الرزاق221842203060 53  0.00

98 ناجح 888982736982581زهراء يعرب ثامر صولغ221842203061 54  83.00

94 راسب 54500غ658062زينب احمد زغير ساجت221842203062 55  0.00

85 راسب 670غ68غ7790زينب عبد الحسين علي جويد221842203063 56  0.00

99 ناجح 838986878376603زينب عبد المنعم مجيد عزيز221842203064 57  86.14

90 راسب 5962503650600زينب محمد محسن محمد221842203065 58  0.00

83 راسب 5459353750220ساجدين كريم هيكل مشتت221842203066 59  0.00

99 ناجح 9096961009799677ساره حسن ابشار مطر221842203067 60  96.71

91 راسب 65630غ607183ساره خالد محمد محيه221842203069 61  0.00

97 ناجح 798564528569531سجى حسين حميد عبد221842203071 62  75.86

100 ناجح 97100100969899690سجى راجي مل ياسر221842203072 63  98.57

99 راسب 0غ9195غ8892سراج نعيم عاجل رهيف221842203074 64  0.00

88 راسب 0غ9390785761شفاء عبود نعيمه طه221842203075 65  0.00

77 ناجح 628664597967494ضي حيدر رحيم عبد النبي221842203077 66  70.57

غ راسب 0غغغغ84غطيبه جمال محمد محيسن221842203078 67  0.00

95 راسب 0غ86غ829786عبير ثائر مكي علي221842203079 68  0.00

غ راسب 0غغغغغغعذراء صبيح طاهر جوده221842203080 69  0.00

87 ناجح 796160655061463عل عبد الحسن محمد علوان221842203081 70  66.14

غ راسب 0غغغ59غغعل قاسم صادق جعفر221842203082 71  0.00

99 ناجح 857683627377555عل كريم جاسم عذيب221842203083 72  79.29

94 راسب 59520غ707556غدير كريم هيكل مشتت221842203084 73  0.00

100 راسب 68670غ768985غفران احمد مهدي حسين221842203085 74  0.00

92 ناجح 685864555050437فاطمه باسم صبار وحيد221842203087 75  62.43

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 :4
ذي قار

ثانوية الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغ60فاطمه سالم هاشم نجم221842203088 76  0.00

67 راسب 0غغغغغ50فاطمه سعد شريف عبد الحسين221842203089 77  0.00

89 راسب 0غ9478غ8988فاطمه محمد حسين عبد الرضا221842203091 78  0.00

95 راسب 0غ57غ807064فاطمه مشرف نعمه فرج221842203093 79  0.00

91 راسب 68660غصفر7756فرح علي عواد جعفر221842203094 80  0.00

72 راسب 0غغغغغغلينا خليل جلب خضير221842203095 81  0.00

99 ناجح 727569505250467مريم صبار سرحان جتول221842203096 82  66.71

94 ناجح 665459507462459مريم ماجد جبار عبد221842203097 83  65.57

91 راسب 64690صفر708578مريم محمد محسن محمد221842203098 84  0.00

90 راسب 64560غ737870ميامي حسين عبد علي كيطان221842203100 85  0.00

100 ناجح 798691517982568ميسم رزاق عزيز عبد الحسن221842203101 86  81.14

75 راسب 0غغغغ90غنرجس اياد شاكر عليوي221842203102 87  0.00

82 راسب 6069523154730نرجس حكيم جواد كاظم221842203103 88  0.00

89 راسب 50500غغ7483نرجس كاظم صخي محمد221842203104 89  0.00

90 ناجح 738972717971545نور الهدى علء حسين عبطان221842203105 90  77.86

92 راسب 0غغغصفرغغنور الهدى كاظم علي عويد221842203107 91  0.00

100 ناجح 799596949989652نور الهدى موفق محمد حسن221842203108 92  93.14

99 ناجح 929782759491630نور حيدر عواد كاظم221842203109 93  90.00

96 راسب 68640غ8774غنور مازن جبار كزار221842203111 94  0.00

99 ناجح 827373506667510وئام عواد نعيم علي221842203113 95  72.86

99 ناجح 9392948092100650يقين كريم عبد ا ازغير221842203114 96  92.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

ثانوية الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

96 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

59 37 % 38.54

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 100.00

9 

9 

5  1733 13 21 0 

3 12 27 12 20 0 

 60.00 70.59 81.82 92.31 95.24 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


