
الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 ناجح 675061545976445ابتسام نعيم عطشان محسن221842323001 1  63.57

84 ناجح 605965505163432ابرار جميل ريسان عبد ا221842323002 2  61.71

86 راسب 5950503550500احرار عبد الكريم علي عطر221842323003 3  0.00

90 ناجح 635959505053424اديان حازم حسين منخي221842323004 4  60.57

95 راسب 6436635068600استبرق علي راضي شريف221842323005 5  0.00

88 ناجح 746675656873509اسراء شاكر كامل ثويني221842323006 6  72.71

79 ناجح 615754516455421اسراء علي شريف علي221842323007 7  60.14

91 راسب 7864879028680اسراء محمد جعفر عذافه221842323008 8  0.00

98 ناجح 959399899195660اسراء يسر محمد عبد221842323009 9  94.29

78 راسب 0غغغغغ50اسيا اجريس نكاد عوض221842323010 10  0.00

96 ناجح 585350595865439اشواق حسب شنان ثويني221842323012 11  62.71

95 راسب 0غغغ74غ61اطياف هزاع عون راشد221842323013 12  0.00

99 ناجح 938894869681637افنان نصر ا نعمه حسين221842323014 13  91.00

89 راسب 6636767450540اكرام علي حسين عوده221842323015 14  0.00

99 راسب 6736389492810الء صبري عبد عسكر221842323016 15  0.00

94 ناجح 745971655787507التفات عزيز صكبان غافل221842323017 16  72.43

78 راسب 5735505550550امال سعد غالي محمد221842323018 17  0.00

92 ناجح 615576505050434امال شعبان علي حمود221842323019 18  62.00

86 ناجح 768675505563491اماني عمران جبار صبر221842323020 19  70.14

88 راسب 6337776553680آيات أديب داود زبون221842323021 20  0.00

100 راسب 94100990صفر9299ايات كامل حمود جابر221842323022 21  0.00

غ راسب 0غغ74غ89100ايات محمد هاشم عبد221842323023 22  0.00

98 ناجح 869880828896628ايثار عباس نشيد بوهان221842323024 23  89.71

100 ناجح 788590679090600ايلف فاضل عريبي محمد221842323025 24  85.71

95 راسب 6957633651550ايمان كامل عويد نعيم221842323026 25  0.00
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73 راسب 6762765036500ايه باهض مكطوف شنين221842323027 26  0.00

69 راسب 5130573350500بدور مهدي صويني زايد221842323028 27  0.00

94 راسب 5555642430650براق نعمان علي سكران221842323029 28  0.00

100 ناجح 9797100939997683بصائر ذياب عبادي عبود221842323030 29  97.57

80 راسب 6365623755500تبارك سالم عبيد مرهج221842323031 30  0.00

71 راسب 5525295050400تبارك محمد مروح بهينو221842323032 31  0.00

86 راسب 5050685025730تبارك وحيد عباس حاجم221842323033 32  0.00

90 راسب 5950653950500تقى عبد الزهرة علوان حسين221842323034 33  0.00

97 راسب 5124525050370تقى علي حمود زاير221842323035 34  0.00

79 راسب 5950504138580جمانه ثائر مايح ثجيل221842323036 35  0.00

90 ناجح 606367505850438حنان لطيف ابراهيم جانه221842323037 36  62.57

78 راسب 5050393150380حنين علي محمد صيوان221842323039 37  0.00

98 راسب 0غغغغغصفرحنين علي ياسين عبد علي221842323040 38  0.00

69 ناجح 505057505650382حنين قاسم عبد خضير221842323041 39  54.57

57 راسب 360%5023423317حنين كاظم عبد نوماس221842323042 40  0.00

99 ناجح 796871535064484حنين محمد خضير عباس221842323043 41  69.14

76 راسب 0غغغ575350حنين موسى غريب خابط221842323044 42  0.00

89 راسب 0غغغغغ71حوراء احمد حسن حمادي221842323045 43  0.00

76 ناجح 517150565066420حوراء جعفر فليح حسن221842323046 44  60.00

83 راسب 6261703950500حوراء سمير عبد الستار حسون221842323047 45  0.00

79 راسب 5625504025500حوراء شاكر عاجل دويش221842323048 46  0.00

100 ناجح 959798969992677حوراء كامل صابر حسين221842323049 47  96.71

99 ناجح 898991919698653خديجة كريم قاسم كاطع221842323050 48  93.29

87 ناجح 536151545555416دعاء رشيد ناجي ميس221842323051 49  59.43

85 راسب 5061415059520دعاء سعيد شهاب نجم221842323052 50  0.00
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66 ناجح 505050506758391دعاء ناصر محمد صيهود221842323053 51  55.86

81 راسب 273429370%3916دنيا وحيد سلمان جاسم221842323054 52  0.00

75 راسب 350%6129533418رؤيا محمود عبود حميد221842323055 53  0.00

86 راسب 5332505050610رحاب عبد الزهرة وداعه عباس221842323057 54  0.00

100 ناجح 981001001009399690رسل جبار بشير جاسم221842323059 55  98.57

94 ناجح 929397937796642رسل فرحان قاسم كطافه221842323060 56  91.71

89 راسب 5830422626500رقاد باسم جواد محسن221842323061 57  0.00

95 راسب 0غغ5550غ50رقيه كريم سعيد تركي221842323062 58  0.00

97 ناجح 675360746050461روان عيد تعبان كمر221842323064 59  65.86

88 ناجح 566988577565498روان كريم كاظم وايد221842323065 60  71.14

91 راسب 52680غ79غ68ريام جاسم محمد كتاب221842323066 61  0.00

96 ناجح 767373525358481زهراء جمال غني جوني221842323067 62  68.71

98 راسب 7384504150500زهراء حامد مردان هادي221842323068 63  0.00

غ راسب 0غغغ67غ59زهراء حسين جابر جعين221842323069 64  0.00

99 ناجح 638079766486547زهراء حميد نجم عبد الوهاب221842323070 65  78.14

77 راسب 5760694150530زهراء حيدر منجل سعيد221842323071 66  0.00

96 راسب 7036614150500زهراء صبيح تعبان طليع221842323072 67  0.00

90 راسب 6069505232390زهراء عمار سلمان حميد221842323073 68  0.00

100 راسب 730غ66غغ79زهراء فزع كميز ضهد221842323074 69  0.00

91 ناجح 786550635562464زهراء فلح حسن عبيد221842323075 70  66.29

76 راسب 5050533540500زهراء محمد كاظم جلوب221842323076 71  0.00

97 ناجح 588979516774515زهره ناصر بني كناص221842323077 72  73.57

96 ناجح 748266506968505زينب حسن عبد علي حتاي221842323078 73  72.14

84 ناجح 505280505050416زينب حسين جمعه حسن221842323079 74  59.43

97 ناجح 706869575479494زينب رحيم عجيل شده221842323080 75  70.57
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94 ناجح 737150595064461زينب سلمان نعمه شغناب221842323081 76  65.86

91 راسب 6329868652500زينب عباس متعب عواد221842323082 77  0.00

92 ناجح 956188817695588زينب عماد محسن عباس221842323084 78  84.00

90 راسب 5756523236400زينب محمد عطيه هيونطه221842323085 79  0.00

77 راسب 0غغغغ5050ساره رزاق هاشم دبيان221842323086 80  0.00

89 ناجح 676467505450441ساره علي عبد الستار علوان221842323087 81  63.00

100 ناجح 977883988599640ساره علي كامل موسى221842323088 82  91.43

73 ناجح 605150675950410سجى قحطان عناد طاهر221842323090 83  58.57

98 ناجح 888396859594639سحر مجيد صابر ناصر221842323092 84  91.29

86 ناجح 836166595378486سرى حيدر عبد العالي طاهر221842323093 85  69.43

77 راسب 5057505035560سرى علي محسن سمير221842323094 86  0.00

87 ناجح 617383635750474سمر نجم عبد ا عويد221842323095 87  67.71

90 راسب 5631622950600شاهيناز عبد المنعم كاظم حسين221842323097 88  0.00

87 ناجح 656459625056443شمس عواد ثجيل رخيص221842323098 89  63.29

84 ناجح 575655505052404شهد سالم جبار خريبط221842323099 90  57.71

98 ناجح 909198968295650شهد شتام صلل حبيب221842323100 91  92.86

89 راسب 20700عشر%505819شهد علي صياح علي221842323101 92  0.00

83 ناجح 505557505051396شهد فراس عبودي مهدي221842323102 93  56.57

94 راسب 50620%73505913شهد نعمه عوده علي221842323103 94  0.00

76 راسب 0غغ50غ%15غشيماء عبد الحسين جابر كاظم221842323104 95  0.00

88 راسب 7425422766530صفا سعد عبد الحميد عبد السادة221842323105 96  0.00

98 ناجح 688163675266495ضحى حيدر حاجم مالح221842323106 97  70.71

74 ناجح 545462595050403طيبه حسين سعيد راضي221842323107 98  57.57

84 ناجح 578360505950443طيبه مؤيد عيسى اسمير221842323108 99  63.29

91 ناجح 697584686375525طيبه مسلم جبار جعيول221842323109 100  75.00
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غ راسب 0غغغغغغطيبه يوسف فالح عبطان221842323110 101  0.00

99 راسب 7255865040650علياء برزان عطب صكر221842323111 102  0.00

80 راسب 2730410%545414علياء سمير هاشم كاظم221842323112 103  0.00

92 ناجح 755081568454492غدير عبد الكاظم عبيد ظاهر221842323113 104  70.29

92 راسب 0صفرصفر68غ6957غفران خلف إرحيم عبد ا221842323114 105  0.00

88 راسب 0غغغغ100غغفران يحيى طالب سعود221842323115 106  0.00

91 ناجح 689074576882530فاطمة حسن عبد ا جعاز221842323116 107  75.71

90 ناجح 845851786758486فاطمة رحيم مشتت حمد221842323117 108  69.43

99 راسب 950غغ929188فاطمة محمد شداد صيوان221842323120 109  0.00

99 ناجح 805080765688529فرقان حميد بدر ناصر221842323122 110  75.57

100 ناجح 659793788674593كوثر راجي غني ريسان221842323124 111  84.71

97 راسب 7129502623550لمياء خضير سبع فزاع221842323125 112  0.00

94 ناجح 775353655258452ليليان حسين فرحان عبيد221842323126 113  64.57

90 راسب 0غغغغغغمروة سعد خلف علي221842323127 114  0.00

84 ناجح 705956505067436مريم باسم محمد حسن221842323128 115  62.29

غ راسب 0غغغغغغمريم سلم مدلول عويد221842323129 116  0.00

97 راسب 7035788259850مريم هاشم محمد علوان221842323132 117  0.00

90 راسب 0غ54غ50غ50منال جبر مدلول عجيل221842323133 118  0.00

99 راسب 5874526329610منال رزاق محسن علي221842323134 119  0.00

98 راسب 2750730صفر%5213ناديه حليس حنيفش رشيد221842323135 120  0.00

100 ناجح 857789696586571نبأ معتز وداعه مان ا221842323136 121  81.57

96 ناجح 777459515072479نبأ محمد نعمه طاهر221842323137 122  68.43

91 ناجح 699557535679500نرجس ناظم واجد حمد ا221842323138 123  71.43

99 راسب 79760غ30غغنهى باسم كاظم غني221842323139 124  0.00

88 راسب 0خمسصفرصفر53%17غنور اركان محمد ميس221842323140 125  0.00
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99 ناجح 797155685150473نور الهدى صباح كاظم حمد221842323141 126  67.57

66 راسب 0غغغ502821نور الهدى علي سلمان جدعان221842323142 127  0.00

100 راسب 0غغغغ95غنور بدر جميل محسن221842323143 128  0.00

87 راسب 0غغغغ5150نور جعفر رشيد محي221842323144 129  0.00

93 راسب 6450694255640نور زيد عبيد شناوه221842323145 130  0.00

100 راسب 9396503940910نور زيدان خلف كامل221842323146 131  0.00

97 راسب 0غغغغ8466نور سعد عبد الملك عمران221842323147 132  0.00

95 راسب 230%5150242611نور شاكر مفتن منخي221842323148 133  0.00

92 راسب 8739735732500نور علي ابراهيم ضيدان221842323149 134  0.00

93 ناجح 595056505051409نور محيبس عليعل مونس221842323150 135  58.43

غ راسب 0غغغغغغنورس ناصر عبد ىالحسين فرج221842323151 136  0.00

95 راسب 6250875031620هبه ماجد حميد بدع221842323153 137  0.00

99 ناجح 787073908392585هبه مراد غياض سوادي221842323154 138  83.57

82 راسب 6630503852580هدى حسين جوده مصحب221842323155 139  0.00

88 راسب 6036637357710هدى سعد جاسم محمد221842323156 140  0.00

93 ناجح 707150515650441هدير رحيم محمد عجيل221842323157 141  63.00

83 راسب 5058573436690هديل عمار عبد ا محمد221842323158 142  0.00

غ راسب 0غغغغغغهديل ناصر سلمان كاظم221842323159 143  0.00

97 ناجح 806061527256478هديه كاظم عوض كوبان221842323160 144  68.29

غ راسب 0غغغغغغهناء جاسم هلل ناشي221842323161 145  0.00

87 ناجح 625056606166442هناء علي محمد موسى221842323162 146  63.14

89 ناجح 698989678675564هند رائد علي حسين221842323163 147  80.57

76 راسب 5350283133500هيام ثائر عطا كريم221842323164 148  0.00

96 راسب 7235505062500وجدان غني علي عوده221842323165 149  0.00

92 ناجح 686850645750449وسن احمد طارش جبر221842323166 150  64.14

مدير المركز
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الفـــــرع :

المديرية :
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323رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 6581504037540وسناء عبد علي شغي221842323167 151  0.00

87 ناجح 627365705361471ياسمين راجي داخل حسن221842323168 152  67.29

96 ناجح 685868675261470ياسمين علي عوده غازي221842323169 153  67.14

99 راسب 7262502930270ياسمين علي موحان حسن221842323170 154  0.00

98 راسب 7462563850650يقين طاهر هاشم جار ا221842323171 155  0.00

74 ناجح 615160505050396آيات حيدر عطيه مسعد221842323172 156  56.57

100 راسب 0غ8695878088آيات جاسم كريم جبر221842323173 157  0.00

100 ناجح 848990887484609اخلص راضي سمير عكل221842323174 158  87.00

98 راسب 970صفر849497100الء عدنان حسن سعدون221842323175 159  0.00

96 ناجح 9496927598100651اسيل محسن قاسم منذور221842323176 160  93.00

95 ناجح 798783727781574اديان مهدي محمد مهدي221842323179 161  82.00

93 ناجح 677660605650462آيات قادر فرهود ريكان221842323180 162  66.00

100 ناجح 9195968988100659آيات كاظم جبر سدخان221842323181 163  94.14

100 ناجح 959987988990658اسراء سامي هاشم عليوي221842323182 164  94.00

90 راسب 0غ8696غ8691تبارك ثائر علي صالح221842323186 165  0.00

98 ناجح 888960939081599حوراء جعفر كاظم عبد الحسين221842323189 166  85.57

89 راسب 6262605041500حوراء ابراهيم سداوي صوين221842323190 167  0.00

غ راسب 880غ889097غخلود مايد يوسف ظاهر221842323191 168  0.00

100 ناجح 839591818190621دعاء رزاق فهد وصخ221842323192 169  88.71

97 ناجح 628491727066542رويدة كريم حسن ثامر221842323195 170  77.43

100 ناجح 979893929593668زينب عبد الجليل محمد علي221842323196 171  95.43

91 ناجح 607469695165479زينب عبد الحسين عبد ا شجر221842323197 172  68.43

100 ناجح 921001009810099689زينب جاسب فرهود صكبان221842323198 173  98.43

95 ناجح 989895939899676زهراء سالم محمد دعبول221842323200 174  96.57

95 ناجح 949694959797668زهراء علي فتاح حمدان221842323204 175  95.43
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الحيائي

100 ناجح 949893989297672زهراء عبد الباري عبد خلف221842323205 176  96.00

93 ناجح 748489506770527زهراء جمعة عبد ناصر221842323206 177  75.29

95 ناجح 756071645050465زهراء كاطع ديوان عبود221842323207 178  66.43

100 ناجح 828182957573588سنا عطية كامل غلب221842323209 179  84.00

91 ناجح 848270509188556شهلء فاضل ابراهيم محمد221842323211 180  79.43

100 ناجح 878792829293633شهد عبد الكاظم كاطع هاني221842323212 181  90.43

100 ناجح 981009810010092688فاطمة حيدر جويد حسين221842323214 182  98.29

95 ناجح 757988537267529فاطمة جعفر سلمان ليهوب221842323216 183  75.57

91 ناجح 899193738880605نور الهدى حميد كافي عوده221842323224 184  86.43

100 ناجح 948190628582594هدى هادي جسام محمد221842323226 185  84.86

97 ناجح 778279668272555آيات عبد الحسين عبد الرزاق جعفر221842323229 186  79.29

المشاركون

186 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

91 95 % 51.08

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 90.00

20 

18 

49  69132 68 90 0 

21 53 96 37 77 0 

 42.86 76.81 72.73 54.41 85.56 0.00
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