
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 القلعة الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

204رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 0%879978849219نورس علي حياوي ليذ221742204105 1  0.00

87 راسب 5472514150560أبرار علي كريدي عبد ا221842204001 2  0.00

89 راسب 7660794166710أستبرق عمار عبد الستار عوده221842204002 3  0.00

غ راسب 0غ69غغ9195أيات حسن مكحول عبد221842204004 4  0.00

97 ناجح 758778697474554اديان علي هندول شمخي221842204007 5  79.14

91 راسب 86900صفر849199اسراء جليل ناهي جدوع221842204009 6  0.00

غ راسب 79940غ9291غاسراء حسين مهدي جدوع221842204010 7  0.00

89 راسب 70770غ678790اسراء ذياب عوده صكر221842204011 8  0.00

86 راسب 6957653850540اشراق صلح عبد الرضا ساجت221842204012 9  0.00

99 ناجح 829284909196634اكرام نده جاسم محمد221842204013 10  90.57

99 راسب 73690غ818575الء فارس ليلو هداوي221842204014 11  0.00

93 راسب 58520غغ5653التفات محسن ستار زغير221842204015 12  0.00

غ راسب 92890غ828893ام البنين عبد الكريم هاشم عبد221842204016 13  0.00

96 ناجح 83968610010095656امامه علي صالح مهدي221842204017 14  93.71

93 راسب 70500غغ7464ايات عباس خلف عبد221842204019 15  0.00

99 راسب 0غ89غ807376ايات محمد خريوت شريف221842204020 16  0.00

97 ناجح 728480718869561ايات محمد نزال جبر221842204021 17  80.14

85 راسب 950غ85غ8694اية رحيم محمد ادريس221842204023 18  0.00

97 راسب 890غغ849393ايمان جبار حامد مسير221842204025 19  0.00

93 راسب 73860غ929891ايمان حسين دشر حمود221842204026 20  0.00

97 ناجح 8797758084100620ايناس مهدي عويد روضان221842204028 21  88.57

92 راسب 6165850غ72غبتول خضير سلطان فرحان221842204030 22  0.00

97 ناجح 769688889592632بنين سمير معضد سفيح221842204032 23  90.29

94 راسب 0غ91969576100بنين عبد ا سلمان دواس221842204033 24  0.00

95 ناجح 879394597483585تأويل اسعد عبد الرضا عباس221842204034 25  83.57

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 :2
ذي قار

ثانوية القلعة الهلية للبنات

التسلسل
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المدرســــــــة :

204رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 70530غ69غ82تبارك حميد ابراهيم زويد221842204035 26  0.00

94 ناجح 647695698296576تبارك حيدر سلمان عاتي221842204036 27  82.29

غ راسب 0غغ77غغغتبارك شعيب شايع عكال221842204037 28  0.00

91 راسب 0صفر79غ869387تقوى اركان طراد خلف221842204038 29  0.00

32 راسب 0غغغغغ21تقى مقداد عبد الجليل سلمان221842204040 30  0.00

96 راسب 75940غ929588تهاني ناصر محسن مطشر221842204041 31  0.00

97 راسب 0غ53غغ6468حنان راهي ناهي رحمان221842204043 32  0.00

84 ناجح 758077506258486حنين محمد نجم زوري221842204044 33  69.43

94 راسب 91920غ95غ96حوراء حسين جليل محمد221842204045 34  0.00

77 راسب 0غغغغ6366حوراء عقيل حسن حمود221842204047 35  0.00

91 راسب 0غ50صفر767964حوراء قاسم لعيبي مشخول221842204048 36  0.00

92 راسب 58680غغ6788حوراء ناظم خضير عويد221842204049 37  0.00

93 راسب 55670غ757472خديجة علي ثامر عبد الحسين221842204050 38  0.00

94 ناجح 799079758081578ذكرى كوتي سلطان سطام221842204053 39  82.57

98 ناجح 929598828787639رانيا احمد حاتم سعدون221842204054 40  91.29

97 ناجح 799577778582592رسل حسين كريم مهدي221842204055 41  84.57

75 راسب 0غ51غغ5259رغد قاسم جياد كاظم221842204056 42  0.00

86 راسب 0غغ61غ70غزمن حقي اسماعيل بديوي221842204058 43  0.00

90 راسب 0غ50غغ7774زهراء محمد واجد رجه221842204062 44  0.00

95 راسب 5979580غ8379زهراء نور حمزه والي221842204063 45  0.00

82 راسب 7186393842500زينب جبر بدران دخيل221842204064 46  0.00

97 راسب 68670غ708082زينب حيدر حميد حسن221842204067 47  0.00

94 راسب 0غ77غ797593ساره اياد حسن علوي221842204070 48  0.00

95 راسب 76740غغ7890ساره ماجد دفار جدوع221842204071 49  0.00

91 ناجح 789369546761513سجى حمد خليف عوده221842204072 50  73.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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المعدل

الحيائي

98 ناجح 9210094909993666سجى داود سلمان ثامر221842204073 51  95.14

98 ناجح 9398100100100100689سجى نزار صبار عسكر221842204075 52  98.43

92 راسب 64690غغ5871سحر سعيد خلف زغير221842204076 53  0.00

95 راسب 79850غ899288سماح كريم بدر علي221842204077 54  0.00

97 راسب 6897426384800سمية منصور كاظم دخيل221842204078 55  0.00

94 راسب 660غغ889679شهد لطيف غالي كاطع221842204081 56  0.00

90 ناجح 707069576163480صابرين هادي جبر شنيف221842204082 57  68.57

94 ناجح 838577506564518ضحى حيدر خير ا عبد العزيز221842204083 58  74.00

غ راسب 8594820غغ90علياء علي جليل غضبان221842204086 59  0.00

92 راسب 0غ7581غغ91عهود خلف صكبان ثجيل221842204087 60  0.00

97 راسب 72760غ859677فاطمة حسين عبد الرسول جبر221842204090 61  0.00

92 راسب 0غغ85868885فاطمة رسول مطشر كشيش221842204091 62  0.00

87 راسب 57500غغ6370فاطمة عبود ولع حسن221842204093 63  0.00

95 راسب 0غ6065غ7197فاطمة علي ناهي عاجل221842204094 64  0.00

100 ناجح 9698999410097684مريم ظافر ابراهيم صالح221842204098 65  97.71

99 ناجح 9096100929496667معصومة فارس ثامر خضير221842204099 66  95.29

98 راسب 0غ50غ618087منار احمد رحيم عاجل221842204100 67  0.00

98 راسب 86680غغ8397منى عبود ولع حسن221842204101 68  0.00

86 راسب 590صفرغ69غ68ميسم قاسم لبيد ماهور221842204103 69  0.00

97 ناجح 848786999099642نبأ عقيل سعيد ايدام221842204104 70  91.71

82 راسب 0غ6251غ7150نبأ عليوي بريه جبر221842204105 71  0.00

92 ناجح 747387808661553نبأ عماد كاظم جاسم221842204106 72  79.00

97 راسب 78660غ848891نرجس سليم ساهي عاجل221842204109 73  0.00

97 راسب 5570550غغ68نرجس عباس ثامر مانع221842204110 74  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور الهدى رزاق حمود خريس221842204113 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 0غ50غغ5656نور الهدى ريسان زليف عزيز221842204114 76  0.00

99 راسب 75680غ759090نور جواد كاظم خضير221842204115 77  0.00

90 راسب 6166550صفرغ77نور علي حسين لفته221842204116 78  0.00

91 راسب 0غ9097969695نور غازي عكار دايخ221842204117 79  0.00

86 راسب 59560غ687350نورس حسن فاضل سعيد221842204118 80  0.00

96 ناجح 618371628677536نورس عادل مطشر عكار221842204119 81  76.57

98 راسب 55500غ738886هاجر محمد سلطان فرحان221842204120 82  0.00

95 راسب 89860غ898491هدى جبار عكار ناهي221842204122 83  0.00

93 ناجح 869585858996629هدى زيدون جبار كريم221842204123 84  89.86

غ راسب 9295827389760هدى كامل طاهر عبد الحسين221842204124 85  0.00

76 راسب 0غغغغ5553هديل سعيد حميد كاظم221842204126 86  0.00

93 راسب 82590غ709275هناء غالب جابر عبد221842204128 87  0.00

96 راسب 59570غغ7381هيفاء غالب شاكر بحيت221842204129 88  0.00

المشاركون

88 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

65 23 % 26.14

 66.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

2 

 75.00

4 

3 

4  1422 2 12 0 

4 11 16 0 11 0 

 100.00 78.57 72.73 0.00 91.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


