
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

2017/2016

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 0غغغغ50غآيات كريم عباس جباره221742203004 1  0.00

66 راسب 3235500%504112آية حيدر حسين علي221742203005 2  0.00

71 راسب 6671733140500أيفين عبد الجبار خضير فهد221742203006 3  0.00

79 راسب 730غغ638091اديان كاظم جعفر مهدي221742203008 4  0.00

71 راسب 0%18تسعغخمس5050اراء حسين كحيوش حمادي221742203009 5  0.00

83 راسب 770غغ798666اسراء كامل لعيبي لفته221742203010 6  0.00

80 ناجح 616590757688535الء عواش تخت جار ا221742203012 7  76.43

75 راسب 640غغ566776الزهراء عادل جبار شياع221742203013 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغالق حيدر حسن جوده221742203014 9  0.00

75 راسب 5253683950570اية عزيز سلمان علي221742203015 10  0.00

85 راسب 98980غغ96غبان جعفر نجم عبد221742203016 11  0.00

74 راسب 0غغغ626788تبارك جاسم م نايف221742203017 12  0.00

60 راسب 0غغغغغغتبارك زكي مناف مهدي221742203019 13  0.00

74 راسب 6161530غ52غتبارك سلم عبد فهد221742203020 14  0.00

89 راسب 0غغ63535051تبارك عيسى خضير غالي221742203021 15  0.00

71 راسب 500غ50غغ55تبارك مجيد شاكر علي221742203022 16  0.00

76 راسب 5056533951510حل جاسم م عيفان221742203025 17  0.00

77 راسب 500غغ66غ50حنين جواد كاظم شغناب221742203026 18  0.00

51 راسب 0غغغغغغحوراء فاضل عوده حسين221742203028 19  0.00

77 راسب 0غغ71غ80غحوراء كامل عبد ا صويح221742203029 20  0.00

غ راسب 0غغغغغ64رسل حسن عبيد ضيدان221742203032 21  0.00

84 راسب 630غغ697460رسل قاسم م عبد221742203033 22  0.00

81 راسب 5070640غغ63رسل هشام م حسن221742203034 23  0.00

84 راسب 5657623873520رمله عدنان حسين عبد ربه221742203036 24  0.00

83 راسب 0غ69غغ5560زهراء سلم منصور نجم221742203039 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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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 960غغ829498زهراء عبد الواحد حسن عبد ا221742203041 26  0.00

81 راسب 500غ6355غ55زهراء كامل نعيم منشد221742203042 27  0.00

78 ناجح 535569585058421زهراء محسن كاظم جبير221742203043 28  60.14

88 راسب 7156740غغ64زهراء ناظم ياسين علي221742203044 29  0.00

91 ناجح 747886719279571زهراء وحيد صبر ثامر221742203045 30  81.57

83 راسب 0غغغغ5451زينب احمد زغير ساجت221742203046 31  0.00

54 راسب 5150343039380زينب ريحان بدر براوه221742203049 32  0.00

70 راسب 5350682831500زينب م محسن م221742203051 33  0.00

99 ناجح 909098968191645سجى منعم مناف مهدي221742203053 34  92.14

82 راسب 5150620غ70غسميه علي حميد هاشم221742203055 35  0.00

80 راسب 0غغ6650غغشمس عادل وهاب احمد221742203056 36  0.00

100 ناجح 9597979495100678شموس أنيس سعدي مجيد221742203057 37  96.86

غ راسب 0غ9391غ8893شموس كريم خليف بصير221742203058 38  0.00

83 راسب 5888753065550شهلء جمال عيسى عبد علي221742203059 39  0.00

87 ناجح 715092647777518ضفاف ناهي ياسر مفتن221742203063 40  74.00

74 راسب 5063585639570طيبه كاظم صادق عبد الكريم221742203064 41  0.00

83 راسب 0غغ85غغ66عبير ثائر مكي علي221742203065 42  0.00

71 راسب 640غ5255غ72عبير موحان كسار ودان221742203066 43  0.00

76 راسب 0غ72غ617180عل كريم جاسم عذيب221742203067 44  0.00

85 ناجح 816889768793579غدير أحمد حسن جوده221742203068 45  82.71

98 ناجح 96100951008998676غدير هادي خضير حسين221742203069 46  96.57

غ راسب 0غغ74غغغفاطمه حازم م لفته221742203071 47  0.00

91 ناجح 789083758393593فاطمه صلح عيسى صباح221742203072 48  84.71

94 راسب 0غصفر82929975فاطمه عبد الكريم حسن محيسن221742203074 49  0.00

غ راسب 0غغغغغ54فرح علي عواد جعفر221742203076 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

83 راسب 6478625030320مريم حيدر جوار نصيف221742203079 51  0.00

89 راسب 580غغ645163مريم صبار سرحان جتول221742203081 52  0.00

72 راسب 5055562931500مريم علي عبد الرحيم مزعل221742203082 53  0.00

78 راسب 0غ50غ545050مريم ماجد جبار عبد221742203083 54  0.00

84 راسب 0غغغ565852مريم م محسن م221742203084 55  0.00

65 راسب 0غغغ5470غميامي قيس جاسم م221742203086 56  0.00

83 راسب 6583660غ8290ميسم رزاق عزيز عبد الحسن221742203087 57  0.00

88 ناجح 908494848287609نداء قيس ابراهيم صالح221742203090 58  87.00

79 راسب 0غغغغغغنرجس فاضل هادي صالح221742203091 59  0.00

91 راسب 9880880غغصفرنور الهدى عباس جبار شياع221742203092 60  0.00

78 راسب 530غ57756979نور الهدى علء حسين عبطان221742203093 61  0.00

86 راسب 77720غ718299نور الهدى علي حسين شواش221742203094 62  0.00

92 راسب 0غ9696979191نور الهدى علي عبيد حمود221742203095 63  0.00

90 راسب 0غغغ8581غنور الهدى كاظم علي عويد221742203096 64  0.00

89 راسب 0غغ94غ9689نور ريسان صكبان كزار221742203097 65  0.00

79 ناجح 658077566486507هبه خضير بحر فياض221742203100 66  72.43

غ راسب 730غ69798273هدى حسن بدر عبيد221742203101 67  0.00

56 راسب 0غغغ50غغهدى مجيد كاظم عواد221742203103 68  0.00

88 راسب 760غ80839970ود عدنان هادي مصارع221742203107 69  0.00

المشاركون

69 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

58 11 % 15.94

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 75.00

4 

3 

4  914 16 15 0 

3 6 5 7 12 0 

 75.00 66.67 35.71 43.75 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


