
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 الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

65 راسب 6250502750500أيات عدنان ثامر سعدون221512125010 1  0.00

98 ناجح 77695352557261476مريم م مبدر نايف221612125099 2  68.00

90 راسب 0غغغغغغأديان عباس خضير سمير221742125001 3  0.00

94 راسب 8591740غغ75أماني فاضل خضير فاضل221742125002 4  0.00

96 ناجح 87991001001009795679اديان علء عبد الحسين حدود221742125006 5  97.00

97 ناجح 86948862787961584اديان علي كاظم عباس221742125007 6  83.43

91 ناجح 818876668580567اطياف حميد خشان عنبر221742125009 7  81.00

92 ناجح 8187100989896652اقبال جعيول عوده عبيد221742125010 8  93.14

81 راسب 0غ71غغ5360الف عزيز عبد الحسين قاسم221742125011 9  0.00

91 ناجح 88979780878482624الزهراء عادل منصور عباس221742125012 10  89.14

84 راسب 0غغغ8062غانفال حميد حامد صكر221742125015 11  0.00

غ راسب 0غ7686غ6575انوار سلم مطير علي221742125017 12  0.00

90 ناجح 798885707487573ايات رشيد حميد نعيمه221742125019 13  81.86

91 ناجح 716568506573483ايات رشيد راضي فرهود221742125020 14  69.00

88 راسب 0غ5670غغغايات نعمه حطاب رهيف221742125021 15  0.00

91 راسب 0غ64غ737461ايه محسن كاظم ساجت221742125024 16  0.00

79 راسب 0غ5275غغ70بنين ريحان جابر خضير221742125030 17  0.00

92 ناجح 908880859391619بنين عبد الرضا حسين عبد221742125031 18  88.43

93 راسب 9077770غ849192تبارك سلم م سليم221742125033 19  0.00

83 راسب 890غغ869795تبارك شهاب شناوه عزيز221742125034 20  0.00

81 راسب 77710غ54غ53تبارك ناصر عبد المحسن صكر221742125036 21  0.00

78 راسب 650غ50565050تبارك وسام ثامر سعدون221742125037 22  0.00

88 راسب 6750553759720تقى رحيم خضير عباس221742125039 23  0.00

92 ناجح 769367718668553تقى سهاد م نجف221742125040 24  79.00

88 راسب 0غغ50غ64غتقى شهيد علي لفته221742125041 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
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 91920غ878796تهاني علي حسين م221742125042 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغجمانه ناجي طارش رسن221742125043 27  0.00

79 ناجح 717471507382500حنين رشيد راضي فرهود221742125045 28  71.43

غ راسب 0غغغغغغحنين علي ياسين عبد علي221742125046 29  0.00

95 ناجح 82979097959080646حنين م مهدي جخيم221742125047 30  92.29

86 راسب 6354633422500حوراء سمير عبد الستار حسون221742125048 31  0.00

86 راسب 3354650%426216حوراء شهيد زغير عبود221742125049 32  0.00

98 راسب 840صفر7299857593حوراء علي صادق مهدي221742125050 33  0.00

96 راسب 95770غغ9393حوراء محسن خيون مطلك221742125051 34  0.00

80 راسب 50360%52502319داليا ثجيل عليوي جبر221742125052 35  0.00

85 راسب 6366500غغ62ديانا عمار كاظم منشد221742125054 36  0.00

91 ناجح 678250526667475رسل جاسم كوزان امريهج221742125055 37  67.86

89 ناجح 778582626373531رفل حسين فاضل يسر221742125056 38  75.86

87 ناجح 795182868470539رقيه احمد كامل ناهي221742125057 39  77.00

96 راسب 0غ81غ919378رلى عماد حاتم طاهر221742125058 40  0.00

95 ناجح 928688989987645زهراء جبار نزال سمير221742125060 41  92.14

غ راسب 0غغغغغغزهراء جساب جلل طعيمه221742125061 42  0.00

91 راسب 7056355036500زهراء سلمان م موسى221742125065 43  0.00

93 راسب 0صفر6358325067زهراء شريف حسين خضير221742125066 44  0.00

82 راسب 0غ7773507861زهراء طه طاهر علي221742125067 45  0.00

81 راسب 0غ8583غغ79زهراء عباس هادي علي221742125068 46  0.00

95 ناجح 766751548178502زهراء محسن ابراهيم حسن221742125071 47  71.71

89 ناجح 585864737760479زهراء هادي صالح م221742125073 48  68.43

87 راسب 0غغ79غ89غزهراء وسام نجم عبود221742125074 49  0.00

70 راسب 720غغغ6363زينب خليل ابراهيم راضي221742125076 50  0.00
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 63960صفر749181زينب سمير ساجت غالي221742125077 51  0.00

94 راسب 700غغغغ80غزينه جمال فاروق سهل221742125080 52  0.00

95 راسب 0غغ89غغ73ساره علي عبد الزهره نعيم221742125082 53  0.00

94 راسب 0غ8285غ7488ساره قاسم لفته مجلي221742125083 54  0.00

77 ناجح 566551657272458ساره يحيى حميد مزيد221742125084 55  65.43

89 راسب 73580غغ828661سبأ عمار باسم عبد الرزاق221742125085 56  0.00

67 راسب 0غ5871545464سجى نجم عبد ا عبد221742125088 57  0.00

85 راسب 0غغغغغغسراب عصام جبار جاسم221742125089 58  0.00

87 راسب 0غغغغ5150سما سليم طاهر مطرود221742125090 59  0.00

95 ناجح 797978877967564شهد فاضل عباس حسن221742125093 60  80.57

93 راسب 930غغ858895صابرين خلف صباح صيوان221742125094 61  0.00

92 راسب 0غغغغغ64صفا عبد الحميد مجيد عبد الكريم221742125096 62  0.00

78 راسب 0غ7496758555ضحى عباس حبيب عبد الرضا221742125097 63  0.00

87 راسب 5957573327650ضحى عبد المير عزيز عطشان221742125098 64  0.00

79 راسب 5073332650500غدير عذيب عبود حسين221742125103 65  0.00

81 راسب 6862255870500غفران احمد بريسم علي221742125104 66  0.00

92 ناجح 677867768274536فاطمه رشيد علي حسين221742125106 67  76.57

87 راسب 750غ877474غفاطمه غفار ابراهيم م221742125108 68  0.00

88 راسب 84740غ89غ8791فاطمه كريم شريف يوسف221742125109 69  0.00

93 ناجح 807277698575551مروه مطر شاكر كاظم221742125110 70  78.71

86 راسب 5964207279510مريم كريم سلمان صالح221742125112 71  0.00

85 راسب 61620غغغ56مريم مزبان طعان ثامر221742125113 72  0.00

84 راسب 6362503666590ملك اسعد جاسم ثامر221742125114 73  0.00

88 راسب 75730غ817785منار كريم عبد بشير221742125116 74  0.00

76 راسب 0غ56غ57غ63منتهى سالم عبد بسه221742125117 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

الحيائي

93 راسب 0غغ83909794مهديه علي خنجر عليوي221742125118 76  0.00

99 راسب 0صفر9598صفر93صفرموج موفق يوسف عزيز221742125119 77  0.00

92 راسب 0غ79غ52غغنارين عمار كاظم منشد221742125121 78  0.00

86 راسب 67660غ60غ8585نبأ مشتاق نعمه عبد السيد221742125122 79  0.00

94 راسب 770صفرصفر98985957نجوان عوده م عليخ221742125123 80  0.00

86 راسب 0غ5055غ55غنور الزهراء جواد كاظم راضي221742125125 81  0.00

87 ناجح 818355518975521نور الهدى رياض يونس كريم221742125126 82  74.43

80 ناجح 637550507658452نور الهدى عواد عجيل مونس221742125127 83  64.57

98 ناجح 828674728559556نور رزاق هاشم حمود221742125128 84  79.43

75 ناجح 505052507165413هبه هادي صالح م221742125130 85  59.00

86 راسب 720غغغ7276هجران عقيل فليح جراد221742125132 86  0.00

87 راسب 6662415168570هدى عمار م حسن راضي221742125134 87  0.00

100 ناجح 838090929581621وسن وهد متعب منهي221742125137 88  88.71

91 ناجح 688979657987558ولء كاظم فيصل حسين221742125138 89  79.71

94 ناجح 9998969594100676ومى طاهر مزهر جايد221742125139 90  96.57

85 راسب 0غ5467515959ياسمين راجي داخل حسن221742125140 91  0.00

99 ناجح 78100921001009292661ياسمين كمال عجه ثامر221742125141 92  94.43

غ راسب 0غغ68865881يقين جاسم مجشف م221742125142 93  0.00

المشاركون

93 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

63 30 % 32.26

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 85.71

14 

12 
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 100.00 70.00 63.64 66.67 77.27 0.00
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