
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 الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 585250645956433رسل مجيد ناصر مجيد221612113060 1  61.86

93 ناجح 805081617099534سلوى م جريح تعيبان221612113129 2  76.29

100 ناجح 578674557350495نبأ طالب داود طرهيم221612113178 3  70.71

74 معيد 510صفر67صفر6658أمنيه صالح مهدي صالح221742113001 4  0.00

86 معيد 0م787693صفر77آيه امين مزعل نجم221742113002 5  0.00

صفر معيد 0ممصفرمصفرصفرآيه جاسم خضير زرار221742113003 6  0.00

90 ناجح 888888767496600آيه مؤيد مدلول خليف221742113004 7  85.71

89 ناجح 8796909010093645آيه م عويص حسين221742113005 8  92.14

86 ناجح 749488728278574ابتهال حيدر عبد شراد221742113006 9  82.00

78 معيد 0ممممصفرصفرابرار جاسم علوان محار221742113007 10  0.00

81 ناجح 889388919688625ابرار غالب حمد خلف221742113008 11  89.29

86 ناجح 929398969998662اديان ثامر سعدون عبد العالي221742113009 12  94.57

92 ناجح 788776918396603اديان عمار صاحب فالح221742113010 13  86.14

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرمصفرازل خلف عواد بجاي221742113011 14  0.00

87 معيد 0صفر6873صفر7785اساور غسان صكبان بجاي221742113012 15  0.00

90 ناجح 919398969697661اساور وطن عنيد عاتي221742113013 16  94.43

83 معيد 80860صفر676854اسراء جواد كاظم م221742113014 17  0.00

83 معيد 9294900صفرم82اسراء راجي صالح طعمه221742113015 18  0.00

87 معيد 0صفر5786مصفر77اسراء طالب كاظم مسير221742113016 19  0.00

87 ناجح 878388769089600اسراء علي كاظم جعفر221742113017 20  85.71

95 معيد 0مصفر84صفر8395اسراء م خماط ساجت221742113018 21  0.00

67 معيد 7173500%506516اسراء مظفر غضبان علي221742113019 22  0.00

84 ناجح 799275889280590الء عدنان حسن سعدون221742113020 23  84.29

92 ناجح 95959689919787655الزهراء طلل عبد الحميد حميدي221742113021 24  93.57

74 ناجح 737473666866494اماني عماد م عبد العزيز221742113022 25  70.57
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93 معيد 910مصفر93977690أمنيه رياض سرحان ساجت221742113023 26  0.00

85 معيد 677480870صفر84انوار ابراهيم ناصر حسين221742113024 27  0.00

76 معيد 500صفرمثمانصفر90صفرايات جليل رخيص جبر221742113025 28  0.00

64 معيد 5153410%507417ايات عامر كركان جياد221742113026 29  0.00

91 معيد 0صفر7877صفر6190ايات عبد القادر جهاد مهلهل221742113027 30  0.00

79 معيد 660صفرصفر8067صفرايات علء دليل سنوح221742113028 31  0.00

84 ناجح 707488909286584ايات عمار شعلن مسعد221742113029 32  83.43

88 معيد 5569850صفر6971ايات كامل غضبان كاطع221742113030 33  0.00

87 ناجح 8799951009694658ايمان رائد عبد الكريم عبد الستار221742113032 34  94.00

90 ناجح 848477707588568ايمان شاكر دشر خفي221742113033 35  81.14

82 معيد 0صفر56صفر739265ايمان قاسم جليل معله221742113034 36  0.00

88 ناجح 859687799690621ايه جابر عوده محيل221742113036 37  88.71

21 معيد 0صفر9190صفر7897ايه خالد كاظم نتيش221742113037 38  0.00

87 ناجح 717972677974529ايه عادل عليوي عجيل221742113038 39  75.57

90 ناجح 8410094839987637ايه علي خضير لفته221742113039 40  91.00

85 معيد 5457415764770ايه م عبد الكاظم عليوي221742113040 41  0.00

87 ناجح 889596939799655بتول مشتاق طالب موسى221742113041 42  93.57

عشر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفر87بركات خضر عبد العباس منعثر221742113042 43  0.00

91 معيد 0صفر7986صفر8795بنين خضر موسى حسين221742113043 44  0.00

83 ناجح 768097989497625بيمان راجي محسن علي221742113044 45  89.29

91 معيد 0مم7178صفر75تقوى حيدر غالي رضا221742113045 46  0.00

58 معيد 0صفر5050صفر6155تقوى علي حسين هلول221742113046 47  0.00

98 ناجح 95100100100100100100693تقوى مجيد محسن ناصر221742113047 48  99.00

85 ناجح 837868609677547تقوى م عبد الرضا سالم221742113048 49  78.14

74 ناجح 579752798871518تقى زياد طارق عيفان221742113049 50  74.00
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77 معيد 0صفرصفرصفر829569تقى عبد ا معتوق عبد ا221742113050 51  0.00

75 ناجح 697150526970456تقى علي ابراهيم مطر221742113051 52  65.14

74 ناجح 617182636788506تقى ميثم طالب حاشوش221742113052 53  72.29

95 ناجح 9099981009898678جنه علي حسين كاظم221742113053 54  96.86

81 ناجح 695181587970489حسنى عبد الستار عبد الجبار علي221742113054 55  69.86

86 معيد 0صفر5157407365حل م عباس سلطان221742113055 56  0.00

79 معيد 0م51مصفر5775حنين جبار عباس لطيف221742113056 57  0.00

91 معيد 0صفر9097998090حنين حسين م شمير221742113057 58  0.00

88 ناجح 697078507792524حنين سالم داود حسين221742113058 59  74.86

88 معيد 970صفرصفر889874حنين عدنان حبيب وارد221742113059 60  0.00

90 معيد 870مصفر8710069حنين م شيرون جلوب221742113060 61  0.00

73 ناجح 779369555583505حنين موفق م جلود221742113061 62  72.14

84 ناجح 787065616582505حوراء احمد سالم سلطان221742113062 63  72.14

82 ناجح 849392839293619حوراء امين محيسن نصر ا221742113063 64  88.43

79 ناجح 796250547664464حوراء عبد الكريم بادي هداد221742113064 65  66.29

76 معيد 3450520صفرصفر68حوراء عدنان علوان سعدون221742113065 66  0.00

82 ناجح 727579638281534حوراء علي محسن ظاهر221742113066 67  76.29

84 معيد 77850صفر717274حوراء كامل رشاد فليح221742113067 68  0.00

79 ناجح 718452507080486حوراء كمال نعيم علي221742113068 69  69.43

85 معيد 970صفر78849191حوراء م علي ملك221742113069 70  0.00

90 معيد 0صفرصفرصفر8410078حوراء مهدي مكطوف جاسم221742113070 71  0.00

86 ناجح 726072696479502دعاء عبد الرضا نعمه جبر221742113071 72  71.71

89 معيد 780صفر78726671دعاء كريم عبد الحسن شمخي221742113072 73  0.00

90 ناجح 768292819191603دموع عبد العباس جابر مشكور221742113073 74  86.14

87 معيد 100990صفر909793رؤى محمود علي احمد221742113074 75  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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88 معيد 920مصفر88م80رحمه جواد كاظم سحيب221742113075 76  0.00

86 ناجح 697258505074459رحمه علي عبد نجم221742113076 77  65.57

87 ناجح 658972648490551رحمه كاظم حسن كبان221742113077 78  78.71

86 معيد 31500صفر5832مرحمه هيثم سالم ابراهيم221742113078 79  0.00

86 معيد 0صفر929775م89رسل حسن عطيه عليوي221742113079 80  0.00

91 معيد 0مم50م7687رسل حيدر فيصل عطيه221742113080 81  0.00

91 معيد 550صفر29صفرصفر6771رسل عبد اللطيف حامد هويدي221742113081 82  0.00

85 معيد 0صفرصفر5850صفرصفررسل علي حسين توفيق221742113082 83  0.00

84 معيد 28560صفرصفر6060رسل م زغير نعمه221742113083 84  0.00

85 ناجح 707057777161491رسل ناصر جاسم هاني221742113084 85  70.14

91 ناجح 979498969899673رغاب حسين صالح سلطان221742113085 86  96.14

91 ناجح 869692819798641رفل جاسم سوادي خلوي221742113086 87  91.57

87 معيد 72540صفرمممرقية حسين محسن م221742113087 88  0.00

92 ناجح 9395969410096666رقية زاهد عباس عنجور221742113088 89  95.14

92 ناجح 9110093999798670رقية صبار بدر منخي221742113089 90  95.71

87 معيد 0%16صفر53صفر75مرقية علي كاظم خورشيد221742113090 91  0.00

78 معيد 810م71م7580رقية كامل حسن خليف221742113091 92  0.00

91 ناجح 909696959399660رقيه محسن كاطع علي221742113092 93  94.29

91 ناجح 879799889393648رند جمال كاظم شويل221742113093 94  92.57

86 معيد 65870مصفر7584رند عادل عبد العباس عبد الكريم221742113094 95  0.00

93 ناجح 9296959997100672رند عوده نعمه كريم221742113095 96  96.00

73 معيد 5029500%503012رواء فاضل محسن عبد الحسين221742113096 97  0.00

78 معيد 660م3356مصفرروان جبار خليف محيسن221742113097 98  0.00

92 ناجح 929896989599670روان حازم ناظم عبد ا221742113098 99  95.71

68 معيد 500أربع33صفر5850روان طالب عبد الواحد صالح221742113099 100  0.00

مدير المركز
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95 ناجح 94100968710098670روان عبد المير ضيدان م221742113100 101  95.71

90 معيد 0م8291968997رول توفيق خيون عباس221742113102 102  0.00

89 معيد 71908987820صفرريام منشد جابر صايل221742113103 103  0.00

91 معيد 950صفر94صفر9596زمن جعفر عطشان مختار221742113104 104  0.00

83 معيد 0ممصفرصفرصفر87زهراء احمد جبار زوير221742113105 105  0.00

88 ناجح 739782699486589زهراء احمد طعمه عبد الحسين221742113106 106  84.14

92 ناجح 909792909894653زهراء احمد م فياض221742113107 107  93.29

89 ناجح 847586897695594زهراء باسل مجيد سراج221742113108 108  84.86

64 معيد 0%16صفرصفرستصفر40زهراء جواد كاظم عبيد221742113109 109  0.00

78 معيد 370صفرصفرصفر84صفرزهراء حسام م خضر221742113110 110  0.00

85 معيد 0صفر8691صفرصفر92زهراء حسن م نعمه221742113111 111  0.00

90 معيد 0صفرصفر87صفر9197زهراء حمزة سعدون عبد الرضا221742113112 112  0.00

86 معيد 0صفر6466م64صفرزهراء حيدر رحيم جبار221742113113 113  0.00

83 معيد 820م62م6565زهراء حيدر عبد جبار221742113114 114  0.00

81 معيد 40410%68663815زهراء حيدر منجل سعيد221742113115 115  0.00

85 معيد 860مصفرصفر7685زهراء رزاق حسن عبد ا221742113116 116  0.00

79 معيد 0صفر6371395558زهراء رزاق عبيد ظاهر221742113117 117  0.00

85 ناجح 898684989695633زهراء سالم م دعبول221742113118 118  90.43

86 معيد 91920صفرصفر8891زهراء ستار جباري ضيدان221742113119 119  0.00

94 معيد 880مصفر918987زهراء سعيد حموده سعيد221742113120 120  0.00

92 ناجح 667154556781486زهراء سلم حسن نايف221742113121 121  69.43

74 معيد 640م644067صفرزهراء سلم م علي جواد221742113122 122  0.00

77 معيد 0صفر7675748260زهراء عبد الجليل جبر عبود221742113123 123  0.00

86 معيد 800مم9187مزهراء عبد الحسن رشيد وداعه221742113124 124  0.00

84 معيد 9289950م85مزهراء عبد الرحيم خلف حامد221742113125 125  0.00

مدير المركز
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92 معيد 0صفر9284م8987زهراء عجيل شلل طعمه221742113126 126  0.00

91 معيد 0م8792صفر8880زهراء عدنان علوان سعدون221742113127 127  0.00

88 ناجح 819594999496647زهراء عدنان م حمود221742113128 128  92.43

89 معيد 860صفر8082صفر85زهراء علي عبد المير يعقوب221742113129 129  0.00

89 معيد 92960صفر829294زهراء قيصر فارس فيصل221742113130 130  0.00

89 ناجح 767889717667546زهراء كاظم رحيم مشاي221742113131 131  78.00

77 معيد 6161710م5840زهراء كريم رشيد محي221742113132 132  0.00

88 معيد 0صفر83صفر78صفرمزهراء كريم مزبان مطشر221742113133 133  0.00

83 معيد 0صفر7069297275زهراء م شلش خفيف221742113134 134  0.00

88 ناجح 85959698100100662زهراء منعثر محيسن نصر ا221742113135 135  94.57

93 ناجح 9595989610098675زهراء نوري نايف عبيد221742113136 136  96.43

78 ناجح 618673535059460زهراء وسام حميد مطلك221742113137 137  65.71

91 ناجح 858982899496626زينب أسعد حسين علي221742113138 138  89.43

88 معيد 890م94م8286زينب ادريس فهد شرشاب221742113139 139  0.00

89 معيد 0صفرصفر82867275زينب اياد عبد المير حمود221742113140 140  0.00

81 معيد 0ممصفر5439صفرزينب باسم جبار كريم221742113141 141  0.00

82 معيد 0صفر79صفر799381زينب جليل محسن عوده221742113142 142  0.00

88 ناجح 849286769289607زينب جودت كاظم داخل221742113143 143  86.71

87 معيد 920صفرصفرصفر8087زينب حميد جلود عبيد221742113144 144  0.00

84 معيد 0م87صفرصفر89صفرزينب رزاق عطوان جازع221742113145 145  0.00

87 معيد 0صفر75صفر786668زينب سامي حسين عليوي221742113146 146  0.00

صفر معيد 0صفر90مصفر5166زينب سعد صالح م مهدي221742113147 147  0.00

88 ناجح 827980739292586زينب طالب م مزعل221742113148 148  83.71

90 ناجح 8896869894100652زينب طالب مهوس فليح221742113149 149  93.14

83 معيد 697162710صفر59زينب عامر عواد عبد الرضا221742113150 150  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :7
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 9294100989798100670زينب عباس حسين مجيسر221742113151 151  95.71

صفر معيد 0مصفرمصفرم63زينب عبد الرسول شهيد عجمي221742113152 152  0.00

صفر معيد 8684960صفر8886زينب عبد علي صخي جابر221742113153 153  0.00

78 معيد 22500صفر605833زينب عدنان عبد المير مرداس221742113154 154  0.00

91 ناجح 839392719196617زينب عزيز رزاق منخي221742113155 155  88.14

91 معيد 0صفر8981م7487زينب علي كاظم حمادي221742113156 156  0.00

73 معيد 0م7673م68مزينب علي مجدي موسى221742113157 157  0.00

89 ناجح 879287929595637زينب علي محسن ظاهر221742113158 158  91.00

88 معيد 0صفر80668489صفرزينب علي مكطوف جثير221742113159 159  0.00

81 معيد 0م6452صفرممزينب كاظم ناصر فهد221742113160 160  0.00

77 معيد 0صفر67صفرم71مزينب ماجد ظاهر علوي221742113161 161  0.00

83 معيد 0صفر819365ممزينب م كريم عبد221742113162 162  0.00

95 ناجح 979910097100100100688زينب مهدي محسن حميد221742113163 163  98.29

77 معيد 0صفر276942م55زينب هاتف ناجي ثامر221742113164 164  0.00

89 ناجح 879191958997639زينه م لزم جاسم221742113165 165  91.29

79 معيد 0صفر87صفر70م81ساره حسين عبد عطية221742113166 166  0.00

84 معيد 6375375742620ساره حيدر هادي منشد221742113167 167  0.00

84 ناجح 617750755673476ساره عامر عبد ا داود221742113168 168  68.00

89 معيد 96100950صفر8999ساره عبد الحسين ناصر حسين221742113169 169  0.00

91 ناجح 888976585792551ساره علي بريد منعم221742113170 170  78.71

م معيد 0ممممممساره علي كاظم عباس221742113171 171  0.00

83 معيد 900م60صفر7051ساره فراس صبار غالي221742113172 172  0.00

83 معيد 807867760صفر71ساره قصي ابراهيم نعمه221742113173 173  0.00

82 معيد 79890صفر807476سبحان عبد الرحمن نعمه كاصد221742113174 174  0.00

86 معيد 410صفر31صفر5133سجى رمضان لفته محسن221742113176 175  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :8
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 960مم97م9899سجى سالم جري ناصر221742113177 176  0.00

89 معيد 67630م53م61سجى عماد عبد الرحمن تقي221742113178 177  0.00

88 ناجح 9197859595100651سجى م جبار عجيل221742113179 178  93.00

93 معيد 0صفرم817774صفرسجى محمود سعيد ذياب221742113180 179  0.00

م معيد 0ممممممسجى مصعب محمود ولي221742113181 180  0.00

93 ناجح 9196999810099676سرور اياد خضير عبد الحسين221742113182 181  96.57

90 ناجح 849080887392597سرى جواد كاظم ضيدان221742113183 182  85.29

86 معيد 0مصفر89808284سرى رائد سامي م221742113184 183  0.00

92 ناجح 969679898280614سرى سعد حميد حايف221742113185 184  87.71

87 ناجح 837751818878545سرى ماجد نايف عبود221742113186 185  77.86

87 معيد 880مصفر788681سكينه غفار خلف عطار221742113187 186  0.00

96 ناجح 989910094100100687شاكرين كاظم شاكر روضان221742113188 187  98.14

90 ناجح 909784899388631شجن جواد كاظم وحيد221742113189 188  90.14

93 معيد 0م9492م8094شدن حازم بهلول حسين221742113190 189  0.00

89 معيد 8574610م7164شكران علي عوده حسن221742113191 190  0.00

94 ناجح 95999998869989670شمس الضحى غالب عواد طارش221742113192 191  95.71

79 معيد 500صفر502353صفرشهد باسم جمعه صبر221742113193 192  0.00

92 ناجح 769699919494642شهد علء كامل جبر221742113194 193  91.71

86 ناجح 787662768172531شهوب رشيد حمود عبد الحسين221742113195 194  75.86

70 معيد 610صفر79صفرصفرصفرصابرين حسن هاشم فليح221742113196 195  0.00

90 ناجح 9296909810095661صابرين عبد الرحمن عبيد شناوه221742113197 196  94.43

90 معيد 0صفر7872صفرصفر82ضحى خالد مهدي ثامر221742113198 197  0.00

97 معيد 980م84م8294ضحى م نوري جوده221742113199 198  0.00

94 ناجح 908393928292626ضحى يحيى شعلن راضي221742113200 199  89.43

صفر معيد 0ممصفرمصفرصفرطف صادق سكر نعمه221742113201 200  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :9
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 8384780مصفر74طيب م عكار مريح221742113202 201  0.00

98 ناجح 971001001001009797692طيبه باسل كريم جاسم221742113203 202  98.86

92 ناجح 8995929698100662طيبه بشير جليل شمخي221742113204 203  94.57

93 ناجح 929495949297657طيبه صلح أمنعثر عنيد221742113205 204  93.86

89 معيد 6577770صفر7388طيبه عطا سالم أخلطي221742113206 205  0.00

87 معيد 720صفر62صفرصفرصفرطيبه نبيل عبد الساده يوسف221742113207 206  0.00

92 ناجح 729191878086599عذراء سالم فرهود محي221742113208 207  85.57

93 ناجح 939797788290630عذراء عبد مالح عواد221742113209 208  90.00

95 ناجح 717673796495553عذراء علي ياسر خضير221742113210 209  79.00

84 معيد 600صفر61صفرصفرصفرعذراء ناظم حرين كشيش221742113211 210  0.00

85 ناجح 777781897585569عل صابر حسن مهيجر221742113212 211  81.29

94 ناجح 96100100929898678غدير حيدر محسن علي221742113213 212  96.86

86 ناجح 808987865094572غدير ليث غضبان علي221742113214 213  81.71

90 ناجح 949894969899669غزوه عارف علي نجم221742113215 214  95.57

92 معيد 0صفر37صفرصفر55صفرغسق عبد الكريم نوري عبد المير221742113216 215  0.00

87 ناجح 657480649376539غفران جويد رفيع نعيمة221742113217 216  77.00

84 معيد 720م80م76صفرغفران ميثم خضير عبد221742113218 217  0.00

88 ناجح 878590928493619فاطمة ازهر عاجل كتل221742113219 218  88.43

92 ناجح 9195999398100668فاطمة الزهراء باقر عثمان هاشم221742113220 219  95.43

95 ناجح 799378959886624فاطمة الزهراء محمود راشد صالح221742113221 220  89.14

93 ناجح 8595100918887639فاطمة جواد كاظم عبيد221742113222 221  91.29

90 معيد 0م6050صفر7465فاطمة حيدر عبد الرزاق مكي221742113223 222  0.00

91 ناجح 899076849087607فاطمة مجيد عكاب حسين221742113224 223  86.71

86 معيد 0صفر74مصفر75صفرفاطمه اياد احمد شهاب221742113225 224  0.00

64 معيد 20200صفرصفر29صفرفاطمه جعفر فرحان جار ا221742113226 225  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :10
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

76 معيد 0صفرصفر61صفر7379فاطمه حسن عبد ا جعاز221742113227 226  0.00

83 معيد 37350صفرصفر71صفرفاطمه حيدر عزيز رزاق221742113228 227  0.00

98 ناجح 919910010010097685فاطمه خالد عجيل م221742113229 228  97.86

92 ناجح 969894951009676671فاطمه زيد خلف جابر221742113230 229  95.86

86 معيد 7167570صفر7874فاطمه شياع كاظم حسن221742113231 230  0.00

91 معيد 72840مصفر7378فاطمه عادل جبر صالح221742113232 231  0.00

89 معيد 0صفر838277صفرصفرفاطمه عباس فيصل حسين221742113233 232  0.00

97 ناجح 9596981009994679فاطمه عبد الرزاق م حسن221742113234 233  97.00

95 ناجح 778870928581588فاطمه عزيز كاظم علوان221742113235 234  84.00

92 معيد 920صفر93978273فاطمه فاضل عيسى عباس221742113236 235  0.00

83 معيد 0صفر84صفرصفر8996فاطمه ماجد عبد المير حمود221742113237 236  0.00

95 ناجح 81949987899874643فاطمه يحيى عبد الرضا عباس221742113238 237  91.86

95 معيد 0صفر96صفر9010095فرح لطيف حنون عبد الرضا221742113239 238  0.00

97 ناجح 768787918379600فرح م عبد الغني جلب221742113240 239  85.71

89 ناجح 929489919793645لجين عباس عبد الرضا حريجة221742113241 240  92.14

88 ناجح 676265545081467ليلى جبار عداي عوج221742113242 241  66.71

92 ناجح 8489100889991643مريم احمد راجي فليح221742113243 242  91.86

91 معيد 0م848283صفر78مريم حسن فهد صالح221742113244 243  0.00

84 معيد 600مصفرصفرصفر69مريم حيدر حسن خلف221742113245 244  0.00

صفر معيد 0صفر6980مم74مريم علي حسين عباس221742113247 245  0.00

86 معيد 0م82صفر616553مريم عيسى حميد حدود221742113248 246  0.00

86 معيد 0م7476صفر6974مريم م عبد ا م221742113250 247  0.00

81 ناجح 768769959089587معالي حسين فليح حاشوش221742113251 248  83.86

90 معيد 0صفرصفرصفرم6860مكارم رعد كريم سعيد221742113252 249  0.00

82 معيد 29280صفر%16ثمان50ملك قصي خليل ابراهيم221742113253 250  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :11
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 83750صفرصفر8093ملك ناظم بري حسين221742113254 251  0.00

م معيد 0مممممممنار سامي شريف م221742113255 252  0.00

89 معيد 0صفرصفر6875صفر88منار عبد ا جباره جبار221742113256 253  0.00

92 ناجح 758885758380578نادية كاظم فاخر حاجم221742113257 254  82.57

96 معيد 90100852098930نبأ ستار حسن نزال221742113258 255  0.00

82 معيد 8574720صفر7479نبأ عبد المير عبود معتوق221742113259 256  0.00

90 معيد 0ممصفرمممنبأ علي سالم عبيد221742113260 257  0.00

90 معيد 960صفرصفر888181نبأ ناصر محيبس علي221742113261 258  0.00

84 ناجح 949282828791612نبع ماجد علي حسين221742113262 259  87.43

76 معيد 0مممممصفرنرجس رحيم نايف ناصر221742113263 260  0.00

84 ناجح 798987707789575نرمين علي فرهود محي221742113264 261  82.14

صفر معيد 370صفرصفرصفرصفر59نور أمنه عباس ناشي شذر221742113265 262  0.00

88 معيد 77800صفرم7781نور الزهراء علي دينار كريم221742113266 263  0.00

96 ناجح 919685979996660نور الهدى ابراهيم عبود فليفل221742113267 264  94.29

94 معيد 960صفرصفر869786نور الهدى حيدر نجم عنتر221742113268 265  0.00

85 ناجح 928883959391627نور الهدى رحيم مطر كوبان221742113270 266  89.57

92 ناجح 9293978998100661نور الهدى عطيه حبيب كاطع221742113271 267  94.43

88 ناجح 767771797892561نور الهدى علي كزار حمادي221742113272 268  80.14

94 ناجح 89969194918786642نور الهدى فاخر فليح حسن221742113273 269  91.71

93 ناجح 939677757777588نور الهدى فاضل عباس عويد221742113274 270  84.00

90 ناجح 847975959084597نور الهدى كريم عبد الحسن شمخي221742113275 271  85.29

95 معيد 0صفر94صفر9470صفرنور الهدى م جهاد طه221742113276 272  0.00

78 معيد 0صفر65صفرصفرصفر72نور الهدى مرتضى دغيم عبد ا221742113277 273  0.00

90 ناجح 709188879384603نور الهدى ناصر حرابه مطر221742113278 274  86.14

88 ناجح 757969907686563نور سعيد عبد ا جار ا221742113279 275  80.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :12
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 908490859287611نور علي جهاد سهر221742113280 276  87.29

96 ناجح 858678859087607نور علي رحيم حمدان221742113281 277  86.71

88 معيد 0مم726567صفرنور علي هادي عبد221742113282 278  0.00

90 معيد 870صفر53صفر8579نور غنام عاكف عوض221742113283 279  0.00

صفر معيد 0صفر7988صفر9194نور كاظم نعاس عبود221742113284 280  0.00

77 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرنور محسن خلف سالم221742113285 281  0.00

93 ناجح 8897929710097664نور وليد عبد الحميد محيسن221742113286 282  94.86

89 ناجح 857684646685549نورس باسم محل شريف221742113287 283  78.43

85 معيد 690م7951صفر61نورهان بادي زناد سباهي221742113288 284  0.00

85 معيد 9790910صفر8089هاجر باسم محسن عبد221742113289 285  0.00

96 ناجح 961001001009498684هاجر حسين علي حسين221742113290 286  97.71

68 معيد 0صفرم31صفر5067هاجر كاظم حسين علي221742113291 287  0.00

90 معيد 0ممصفرصفر93مهاله سالم عبد ا هاشم221742113292 288  0.00

87 معيد 820صفر71825065هاله سرحان مونس ثجيل221742113293 289  0.00

85 معيد 0صفر53صفرصفر8285هدى صلح حسن ساجت221742113294 290  0.00

79 معيد 0صفر30صفر625061هدى عبد الحسن علي عطية221742113295 291  0.00

85 معيد 5761690صفر7082هدى عدنان كشيش طلع221742113296 292  0.00

80 معيد 7370775242740هدى نعيم كاظم محيسن221742113297 293  0.00

97 ناجح 969796879893664هديل حميد جبار م221742113298 294  94.86

77 معيد 7379423655590هنادي هادي منجل سعيد221742113299 295  0.00

81 معيد 5555540صفرصفر64وجدان خضير جاسب هاشم221742113300 296  0.00

86 معيد 69768486730تسعود سعيد صبار جليد221742113301 297  0.00

72 معيد 0صفرمممصفرصفريقين حميد جاسم م221742113302 298  0.00

85 معيد 520صفرصفر59صفر73يقين عباس جواد عبود221742113303 299  0.00

95 ناجح 9494999596100673يقين عبد السميع كامل احبيني221742113304 300  96.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :13
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

113رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 8295980م9796يقين كاظم عبد علي221742113305 301  0.00

المشاركون

301 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 173 128 % 42.52

 96.27

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

295 

284 

 88.34

283 

250 

280  266284 263 267 13 

242 182 218 210 203 13 

 86.43 68.42 76.76 79.85 76.03 100.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


