
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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 50530غ706266آيات رحيم ياسين عبد الرضا221512323003 1  0.00

73 راسب 0غ5058غ7050مروى حيدر فاضل عبد الرزاق221512323018 2  0.00

66 راسب 5029525037290أسماء عبد الباري عكلو عجه221742323001 3  0.00

75 ناجح 546252536173430أنوار شهيد خلف شهيب221742323002 4  61.43

55 راسب 5038212322350ابرار جبار وشم علك221742323003 5  0.00

89 ناجح 615669687475492آراء م مفتن حاجم221742323005 6  70.29

50 راسب 5141505250500اسراء مونس عبد كشاش221742323006 7  0.00

84 راسب 0غ8281658561اسيل علي سواري طاهر221742323007 8  0.00

70 ناجح 738460676150465الء عبد الكاظم لزم باتول221742323009 9  66.43

84 راسب 0%818068353915اماني عمران جبار صبر221742323010 10  0.00

71 راسب 0غغغغغ60امل علي منصور عبد علي221742323011 11  0.00

81 راسب 5734395561510ايات رياض ناهي أبو دوخه221742323013 12  0.00

87 راسب 6660285654600ايمان سعدون هداب عجيل221742323015 13  0.00

89 راسب 0غغغغ96غايمان موسى كريم صالح221742323017 14  0.00

68 راسب 5030573333600ايه كاظم شليبه عبد ا221742323018 15  0.00

77 راسب 5754325025500تقى عبد الزهره علوان حسين221742323020 16  0.00

82 ناجح 805352575057431تقى م غانم طلب221742323021 17  61.57

92 راسب 7065717339670تمارا حسين داخل هليل221742323022 18  0.00

89 ناجح 858364988390592ثراء م كاظم عبيد221742323023 19  84.57

77 ناجح 646250505050403جنان نعيم عويد كندوح221742323024 20  57.57

68 راسب 6324500%635018حنين موسى غريب خابط221742323026 21  0.00

73 راسب 7388623450370حوراء سامي زغير خريبط221742323027 22  0.00

92 راسب 830غ95غ86غحوراء كامل صابر حسين221742323028 23  0.00

80 ناجح 707650505051427حوراء مناف جبار صالح221742323029 24  61.00

74 راسب 5459363926500دعاء خضير عباس عبد221742323030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 505235510صفر50دعاء رشيد ناجي ميس221742323031 26  0.00

92 راسب 7250663236580ديار حسن شريف عويد221742323033 27  0.00

76 ناجح 585062575050403رانيه علي حسن ساجت221742323034 28  57.57

85 راسب 6450335027330رحاب كامل جبر شغناب221742323035 29  0.00

غ راسب 0غغغغغغرسل جبار بشير جاسم221742323036 30  0.00

غ راسب 0غغغ71غ87رسل فرحان قاسم كطافه221742323037 31  0.00

71 راسب 5039533333500رقيه كاظم حسين رضا221742323039 32  0.00

77 راسب 530صفر54504060روان طارق هادي بدر221742323041 33  0.00

74 راسب 5050615036530ريام سعد مفتن يعقوب221742323042 34  0.00

74 راسب 7363256150510زهراء حسن عطيه حسين221742323043 35  0.00

78 راسب 5050505035520زهراء عبد علي ضيدان فهد221742323046 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء نصير هادي داخل221742323047 37  0.00

68 راسب 5566690صفر5869زهره ناصر بني كناص221742323049 38  0.00

75 راسب 0غغعشر515041زهور احمد نعمه لفته221742323050 39  0.00

79 راسب 5040513828500زينب حسين جمعه حسن221742323051 40  0.00

68 راسب 50550%50504018زينب سلمان مطر بشاره221742323052 41  0.00

70 راسب 5251323837410زينب سلمان نعمه شغناب221742323053 42  0.00

69 ناجح 878979816978552زينب علي صالح سلطان221742323055 43  78.86

66 راسب 5050365035510زينب فاضل جبار م221742323056 44  0.00

83 راسب 540صفر67502785زينب نعيم عبد عباس221742323057 45  0.00

76 ناجح 807569528279513زينب ياسر عطب عواد221742323058 46  73.29

78 ناجح 635750525055405ساره بشير علي عبد الحسين221742323059 47  57.86

67 راسب 0غغغغ5550ساره رزاق هاشم دبيان221742323060 48  0.00

89 ناجح 656254595762448سالي عبيد خليف م221742323062 49  64.00

65 راسب 6467506640680سرى حيدر عبد العالي طاهر221742323065 50  0.00
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70 راسب 5430500%505018سرى علي محسن سمير221742323066 51  0.00

72 راسب 500تسعست505038سمر نجم عبد ا عويد221742323067 52  0.00

78 ناجح 626666565050428سهام حبيب بخيت راضي221742323068 53  61.14

50 راسب 0%17غ55صفرصفر50شهد علي صياح علي221742323070 54  0.00

73 ناجح 615060505054398شهد هادي سعدون كاطع221742323071 55  56.86

70 راسب 0غ5053غغغشيماء عبد الحسين جابر كاظم221742323072 56  0.00

92 ناجح 718565655253483ضحى عقيل حيال صالح221742323073 57  69.00

72 راسب 500%2211%505019ضحى هاشم صبري عبد221742323074 58  0.00

73 راسب 5029380%415019عبير جاسم م عبيد221742323075 59  0.00

64 ناجح 655058505854399عذراء ناظم علي رجيب221742323077 60  57.00

80 ناجح 9297919510097652عل باسم نواف حشف221742323078 61  93.14

59 راسب 39550صفر29تسع50علياء سمير هاشم كاظم221742323079 62  0.00

68 راسب 5861503050500غصون زيد طوين جبر221742323081 63  0.00

77 راسب 8491247958620فاطمه عباس جاسم م221742323083 64  0.00

71 ناجح 718659726858485فاطمه م طاهر بلسم221742323086 65  69.29

66 راسب 6054504150500فاطمه م علي حسن ناصر221742323087 66  0.00

76 ناجح 705753585950423فاطمه مهدي رسول عبد ا221742323088 67  60.43

68 راسب 3226313237300فرح عدنان ريسان حسين221742323089 68  0.00

83 ناجح 919296918650589فردوس كوطي حسين شناوه221742323090 69  84.14

75 ناجح 586061515050405مروه امين حسوني كشيش221742323091 70  57.86

73 ناجح 778769855472517مريم علي جابر حسن221742323093 71  73.86

91 راسب 680صفر73صفرسبع84مريم هاشم م علوان221742323094 72  0.00

80 ناجح 596750595862435مسار حسين جاسم بايش221742323095 73  62.14

60 راسب 6060535855340مسار سليم ناهي محيسن221742323096 74  0.00

70 راسب 5051376225500ملك وداد حبيب كوتي221742323097 75  0.00
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الثاني الدور

المعدل
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67 راسب 5050380%505013منال تركي عبد عيسى221742323098 76  0.00

79 ناجح 615752545050403نبأ مهدي سلطان جابر221742323100 77  57.57

81 راسب 0%576927234218نرجس ناظم واجد حمد ا221742323101 78  0.00

88 ناجح 626957505265443نشتمان هيثم ضياء سيف221742323103 79  63.29

89 راسب 0غ5469غغغنهى باسم كاظم غني221742323104 80  0.00

78 راسب 7360385558500نور الهدى صالح مهدي هاشم221742323105 81  0.00

82 ناجح 728263775579510نور الهدى منير عطوان كاظم221742323106 82  72.86

87 راسب 350%11%82975514نور بدر جميل محسن221742323107 83  0.00

72 راسب 37500%58395018نور حيدر علي خضير221742323108 84  0.00

90 راسب 250%5013%415018نور شاكر مفتن منخي221742323109 85  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور صلح مهدي حسن221742323110 86  0.00

81 راسب 0غغغغ7471نور عبد ا إبراهيم عثمان221742323113 87  0.00

82 ناجح 515056625852411نور محسن كاظم ساجت221742323115 88  58.71

73 راسب 5850415341570هاجر اجريس نكاد عوض221742323117 89  0.00

77 ناجح 737955506068462هبه كريم لطيف منصور221742323118 90  66.00

79 ناجح 656955565950433هبه م عبد الحسين كاظم221742323119 91  61.86

87 راسب 370%5969342518هدير حسين مهدي جواد221742323123 92  0.00

71 ناجح 576850535055404هديل حسين فياض جوده221742323124 93  57.71

83 ناجح 928995878080606وسن عبد ا منيور طربوش221742323126 94  86.57

79 راسب 5860572653280يقين شريف صلوي كالط221742323129 95  0.00

74 ناجح 617252585460431يقين وارد حميد حسن221742323130 96  61.57

76 ناجح 765361506150427اسراء م صياح كريم221742323132 97  61.00

61 راسب 5027320%13%5117تبارك م مروح بهينو221742323133 98  0.00

67 راسب 630%6050525819ختام عبد الحسين مطلك حواس221742323135 99  0.00

52 راسب 200%2915ست3550دنيا وحيد سلمان جاسم221742323136 100  0.00
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89 راسب 0%625056503916روان عيد تعبان كمر221742323137 101  0.00

92 راسب 800غ5761غ82ريام مالك عبد حسين221742323138 102  0.00

63 راسب 0غغغغ5754ريام جاسم م كتاب221742323139 103  0.00

92 ناجح 9499948193100653زهراء فارس لكين ريسان221742323140 104  93.29

66 راسب 570صفر56565050زينب رحيم عجيل شده221742323141 105  0.00

74 راسب 6250632920560شهد نعمة عودة علي221742323142 106  0.00

64 راسب 5877505537500عل حسين علي خضير221742323143 107  0.00

78 راسب 7650266067720فاطمة عماد بهلول جلب221742323146 108  0.00

81 راسب 6850505050390مروه سعد خلف علي221742323147 109  0.00

65 راسب 500صفر%14صفر3338نادية حليس حنفيش رشيد221742323148 110  0.00

54 راسب 0غغ%19صفر5640ندى حيدر عبد العالي هواش221742323149 111  0.00

87 راسب 7779363928500نور زيدان خلف كامل221742323151 112  0.00

75 راسب 5850392450500هبه علي حسن ناصر221742323152 113  0.00

76 راسب 505362270غ50اسراء شاكر كامل ثويني221742323154 114  0.00

90 ناجح 736550505858444اسيل عبد الكريم كاظم فليح221742323155 115  63.43

73 راسب 5050245050500اغاريد فيصل ثويني فرحان221742323156 116  0.00

75 ناجح 615860595274439انفال صبح خلف صبر221742323157 117  62.71

57 راسب 290تسع36503022بنين مؤيد م محسن221742323158 118  0.00

89 راسب 5767382632390حوراء جعفر فليح حسن221742323159 119  0.00

82 راسب 5550365023370رقية كريم سعيد تركي221742323160 120  0.00

90 ناجح 686650505053427زهراء حسين م نايف221742323161 121  61.00

82 راسب 5042500%506413شهد فراس عبودي مهدي221742323163 122  0.00

84 راسب 6150515039500شهد عودة جاسم م221742323164 123  0.00

91 ناجح 728485809091593ضحى وهاب عبد الشهيد حسن221742323165 124  84.71

66 راسب 5050530%505218عل نعيم م حسن221742323166 125  0.00
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90 ناجح 747888726881551غفران صادق نعيم عبد221742323167 126  78.71

87 ناجح 658353505056444فاطمة الزهراء احمد حميد حبش221742323168 127  63.43

75 راسب 5254613050670ميامين صادق جحيج شبيب221742323170 128  0.00

91 ناجح 697255595089485نبأ حسين عبد الرزاق حسين221742323171 129  69.29

77 راسب 6255516241690هالة شريف كاظم زيادة221742323174 130  0.00

78 راسب 6569505142690ام البنين حسن جعاز م221742323175 131  0.00

97 راسب 0غ95غغ91غايات كامل حمود جابر221742323176 132  0.00

81 راسب 0غغ99غ7287خديجة كريم قاسم كاطع221742323177 133  0.00

99 راسب 91984010063670طيبة يوسف فالح عبطان221742323178 134  0.00

75 راسب 2622280%647916طيف سمير قاسم مهلهل221742323179 135  0.00

83 راسب 5961502630500هجران عادل مطر بجاي221742323181 136  0.00

المشاركون

136 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

95 41 % 30.15

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 77.78

27 

21 

53  8150 79 70 0 

37 35 17 27 45 0 

 69.81 43.21 34.00 34.18 64.29 0.00
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