
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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 50220عشر548453آيات حسين خضر حميد221742175001 1  0.00

89 راسب 0غصفر89غ94غآيات عباس ياسر رستم221742175002 2  0.00

90 راسب 0غغغ54غغاثمار خالد ياسر حسين221742175003 3  0.00

89 راسب 500غ51505853اثمار رحمان كاظم كزار221742175004 4  0.00

75 راسب 5170603840500اسماء كامل جلب نعيثل221742175009 5  0.00

79 راسب 0غغ52502550الء ساجت جياد جوده221742175011 6  0.00

89 راسب 0غ945067غ64امنه جليل جاسم م221742175012 7  0.00

96 راسب 0غغ968774غامنه خير الدين مطير جبل221742175013 8  0.00

93 ناجح 877994787273576ايمان نصار ملحم علي221742175016 9  82.29

غ راسب 0غغغغغغايه اسعد عبد العباس حمود221742175017 10  0.00

83 راسب 810غ9273غ70براء ماجد جبر كاظم221742175018 11  0.00

86 راسب 930غ85968259تبارك م لهيب ناشد221742175020 12  0.00

95 راسب 740غ7369غغتبارك يونس خير ا جعاز221742175021 13  0.00

95 ناجح 829593708285602جيهان علي مظلوم رهيف221742175022 14  86.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء عبد النبي هاشم م221742175025 15  0.00

83 راسب 0غ50غغ53غدعاء مطشر ثامر هاشم221742175028 16  0.00

95 راسب 650غ7851غ67رمله سعيد عبد محيسن221742175030 17  0.00

56 راسب 500غغغغ50رنا غالب محيسن سلمان221742175031 18  0.00

97 ناجح 748484716170541رواء حامد لعيوس عباس221742175032 19  77.29

70 راسب 6652500غغصفرريام حامد دويج جيال221742175034 20  0.00

غ راسب 9490879068800ريام شاكر عكله خليفه221742175035 21  0.00

71 راسب 0غغ52غ67غريام عادل حاشوش م221742175036 22  0.00

92 راسب 0غ9191غ9388ريام محسن بطي مطرود221742175038 23  0.00

91 راسب 0غ5081غ7574زهراء جعفر ناصر حسين221742175040 24  0.00

85 راسب 0غ67755280غزهراء حسن حافظ يحيى221742175041 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

94 ناجح 798886756565552زهراء حسين علي جار ا221742175042 26  78.86

94 راسب 0غغ73836387زهراء عارف حميد جايد221742175046 27  0.00

86 راسب 0غ6271غ79غزهراء عباس جابر حسين221742175047 28  0.00

86 راسب 0غغ957177غزهراء كريم شيال داخل221742175051 29  0.00

67 راسب 0غغغغغغزهراء مصطفى جواد ياسين221742175052 30  0.00

94 راسب 560غغغ6777زهراء يوسف كاطع عكله221742175053 31  0.00

87 راسب 710غغغ86غزينب احمد جبر علي221742175054 32  0.00

95 راسب 79910غ9299100زينب جليل كاظم حسن221742175055 33  0.00

95 راسب 90100940غ94100زينب حسين م راضي221742175056 34  0.00

92 ناجح 629563506959490زينب رسمي حسن بشير221742175057 35  70.00

93 راسب 0غ97غ758990زينب علي رضا عطيه221742175058 36  0.00

98 ناجح 899890978698656زينب علي فاضل ساجت221742175059 37  93.71

غ راسب 0غغغغغغزينب غازي جاسم شوجه221742175060 38  0.00

غ راسب 0غغغغ90غزينب م حسين عليوي221742175061 39  0.00

98 ناجح 779592798195617زينب م علي شمخي221742175062 40  88.14

92 راسب 640غغ648366زينب مظهر محسن فليح221742175064 41  0.00

84 راسب 0غغ50غ5065ساره عبد الكريم مري كاظم221742175065 42  0.00

92 ناجح 635266807881512سجى جبار عجيل مطير221742175070 43  73.14

94 راسب 7472830غ7493سرور صباح جار ا جابر221742175072 44  0.00

93 راسب 55650غ675772سرى شعلن رمثان مهوس221742175073 45  0.00

97 راسب 7171763254500شروق باقر مهدي هاشم221742175074 46  0.00

75 راسب 0غغ50غ50غصابرين علي حسين ساجت221742175075 47  0.00

76 راسب 500غ60غغغصدى عمار م جعاز221742175076 48  0.00

88 ناجح 616067766359474عذراء رشيد فارس حسن221742175078 49  67.71

77 راسب 0صفر5022%506617عذراء علي محسن عبد221742175079 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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92 راسب 0غ7275506651عذراء كاظم خلف م221742175080 51  0.00

93 راسب 810غغ839490عذراء م سوادي ظاهر221742175081 52  0.00

86 راسب 81720غ88غ72فاطمه عبد الرسول حمود طعن221742175084 53  0.00

83 ناجح 728266635056472فاطمه عبد الواحد حمد فجر221742175085 54  67.43

95 راسب 0غ8068غ7987فاطمه م حبيب زماخ221742175086 55  0.00

97 راسب 0غ6876غ7274كوثر عامر حنون لفته221742175089 56  0.00

79 ناجح 505255615053400لمياء حسين منذر مريهج221742175090 57  57.14

غ راسب 0غ9781غ93غمريم حيدر عبود حسين221742175094 58  0.00

82 راسب 0غ6684576950مريم عزيز مطير علي221742175095 59  0.00

75 راسب 0غغغغغغمريم علي صالح طامي221742175096 60  0.00

93 راسب 0غغ70غ5499مريم فالح منصور رجاب221742175097 61  0.00

99 ناجح 9299100938691660معصومة باسم م رزيج221742175098 62  94.29

86 راسب 9290830غ9096مهتدين نهاد كاظم بردان221742175099 63  0.00

92 راسب 800غ81صفر92صفرنبا نصار عبد الكريم نصار221742175101 64  0.00

92 ناجح 776486939181584نجلء علي خضير مريهج221742175102 65  83.43

80 راسب 0غ6071595150نرجس باشر غافل عناد221742175103 66  0.00

98 راسب 0غغ82غ94غنرجس حسين عبد الحسن م221742175104 67  0.00

غ راسب 0غغ5050غ56نسرين ابراهيم جباري جريذي221742175105 68  0.00

77 راسب 0غغغغ50غنور الهدى علي عبد عوده221742175107 69  0.00

86 راسب 0غغغ566560نور الهدى نعيم مالح مطلك221742175108 70  0.00

86 راسب 0غغغغغغنور حامد رشيد ساجت221742175109 71  0.00

96 راسب 900غ91غ85غنور سعيد ناصر خليف221742175110 72  0.00

84 راسب 0غغغغغ54نور م والي حذيه221742175111 73  0.00

53 راسب 0غغغغغغنورا فلح حسن عبد العزيز221742175112 74  0.00

86 راسب 910غغ838972نورس رحيمه جحيل حسوني221742175113 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

الحيائي

84 راسب 0غغغغ62غهاله ياسر حرابه ظاهر221742175115 76  0.00

86 راسب 92840غ798198هدى ناصر حلو كاطع221742175119 77  0.00

90 راسب 0غ62غ9480غهدير رعد علوي غلوب221742175121 78  0.00

95 ناجح 979997979993677هيفاء حسين منذر مريهج221742175123 79  96.71

89 راسب 0غ80776056غوسناء سامي حامي عباس221742175124 80  0.00

95 راسب 76880غ869594وفاء خالد عويد فليح221742175125 81  0.00

90 راسب 7467710غ92غيقين عطا نعمه عواد221742175127 82  0.00
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