
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 الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 7159533969380اخلص ميثم عبد الرضا عبد الحسين221742118001 1  0.00

82 معيد 0صفر67صفر767359اديان عمار فؤاد م221742118002 2  0.00

90 ناجح 737671608360513ازهار حميد مزهر صالح221742118003 3  73.29

78 ناجح 677050555651427اطياف محسن كشاش حسن221742118004 4  61.00

87 معيد 0صفر94صفر849279اقتدار عبد المير حمود صفوك221742118005 5  0.00

91 معيد 0مصفر84م75صفرايات ارشد حميد مجيد221742118006 6  0.00

95 ناجح 959999989892676ايات حيدر ابراهيم كريم221742118007 7  96.57

72 معيد 3542240مصفر64ايات مزاهر خلف مهوس221742118008 8  0.00

93 ناجح 909875939160600ايه حسن شبيب مطلك221742118009 9  85.71

64 معيد 250صفر26%522319ايه حميد حامد صكر221742118010 10  0.00

86 معيد 0صفر8075صفر74صفربنين طاهر عبد ا علي221742118011 11  0.00

92 ناجح 89979810010078654تبارك امير عبد الستار حسون221742118012 12  93.43

81 معيد 0مصفرصفرصفرممتبارك ستار حواس حسن221742118013 13  0.00

81 معيد 0صفر7089صفر5768تبارك عبد الحسين سلمان عبد ا221742118014 14  0.00

65 معيد 7232360%11%5017تبارك عبد الكريم عطية خضير221742118015 15  0.00

73 معيد 0صفر67صفر645159ثريا حسين علي بندر221742118016 16  0.00

80 معيد 390صفر54صفر5052جيلن ابراهيم هادي يعكوب221742118017 17  0.00

87 معيد 0صفر6777505550حسناء توفيق مرتضى م221742118018 18  0.00

70 معيد 0صفر4131%503419حنين رائد اسعد زوين221742118019 19  0.00

86 ناجح 9310095929692654حواء ماجد هاشم عداي221742118020 20  93.43

63 معيد 6559245050350حوراء باسم عبود جباره221742118021 21  0.00

91 ناجح 889089939890639حوراء روضان شعير عكال221742118022 22  91.29

63 معيد 5964565040500حوراء عباس جاسم م221742118023 23  0.00

84 معيد 0صفر3450صفرصفر71حوراء يحيى عبد المهدي عبد221742118024 24  0.00

90 ناجح 737684788681568رحاب حسين علي خضير221742118025 25  81.14

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 :2
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

97 معيد 9298700صفر9386رسل علي محسن بجاي221742118026 26  0.00

89 معيد 0صفر8065596376رقيه ميثم عبد الهادي جبر221742118027 27  0.00

92 معيد 0صفر6850515360رواء حسين شيال علك221742118028 28  0.00

91 معيد 0صفر769694صفر83ريام صلح مالح مرزوك221742118029 29  0.00

61 معيد 580مصفرصفر7062زهراء حازم عبد الحسين رحيمه221742118030 30  0.00

95 ناجح 8095811009193635زهراء رياض دكيك حرجان221742118031 31  90.71

75 معيد 0صفر3429صفر5353زهراء عقيل حسين منخي221742118032 32  0.00

93 ناجح 869983929670619زهراء مصطفى جواد كاظم221742118034 33  88.43

85 ناجح 735063788250481زهراء نجف عبد مغامس221742118036 34  68.71

83 ناجح 686263667759478زهره سعد جبار عبد الخضر221742118037 35  68.29

86 ناجح 615667828056488زيزفون عباس كريم عبيسى221742118038 36  69.71

84 ناجح 505350565257402زينب باسم خضير علوي221742118039 37  57.43

90 ناجح 798570899692601زينب زيدان خلف عبد221742118040 38  85.86

92 ناجح 647059507953467زينب طالب ناصر علي221742118041 39  66.71

81 معيد 70370صفر646836زينب عقيل زيدان خلف221742118042 40  0.00

86 ناجح 778577777175548زينب علي دويج رويضي221742118043 41  78.29

86 معيد 7656560صفرصفر59زينب علي محسن مطير221742118044 42  0.00

94 ناجح 898792978287628زينب غني خلف نعيمه221742118045 43  89.71

72 معيد 0صفر60مصفر6561زينب كاظم دخيل عبد الحسن221742118046 44  0.00

88 ناجح 759360845559514زينب م جاسم عويز221742118047 45  73.43

81 معيد 0خمس5028233125ساره علي حمزه ياسين221742118048 46  0.00

91 معيد 740م88م80مسجى عبيد خليف م221742118049 47  0.00

81 معيد 88760م869791سماء قاسم يوسف صالح221742118050 48  0.00

89 ناجح 705057837664489صفا ماجد رحيم ياسر221742118051 49  69.86

89 معيد 6475617070230صفاء نجف عبد مغامس221742118052 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنات
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118رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0م93م86صفر85ضحى عبيد خليف م221742118053 51  0.00

74 معيد 0%505016%543313طيبه عدنان عبود عبد ا221742118054 52  0.00

83 معيد 5638320صفر6069طيبه علي جري عجيل221742118055 53  0.00

82 ناجح 708968666654495عبير حيدر عربي ضيدان221742118056 54  70.71

57 معيد 6440325050400عل حسين حسوني حمدان221742118057 55  0.00

97 ناجح 899893969296661غفران حسين غافل عوده221742118058 56  94.43

89 ناجح 888670819081585غفران حيدر داخل محسن221742118059 57  83.57

73 معيد 5035207837500فاطمه باسم خضير علوي221742118060 58  0.00

87 معيد 0صفرصفرم22صفرصفرفاطمه جبار عبد حريجه221742118061 59  0.00

80 معيد 0م53مم6385كوثر م كامل حامد221742118062 60  0.00

82 معيد 290م42اثنتان50صفرمريم جلل محسن جابر221742118063 61  0.00

93 معيد 0ممم55صفرصفرمريم عبد الرضا شويلي علي221742118064 62  0.00

92 ناجح 847988928071586ملك غانم سعيد عبد ا221742118065 63  83.71

81 معيد 0صفر5764صفر5650منار حسين جاسم بايش221742118066 64  0.00

75 معيد 5041200عشر5026ميس علي حمزه ياسين221742118067 65  0.00

91 ناجح 857583957961569نبا ناصر جواد حسين221742118068 66  81.29

84 معيد 57650مأربع6372نو الهدى عباس ناصر شمخي221742118069 67  0.00

96 ناجح 888790908778616نور علي كاظم فنجان221742118072 68  88.00

96 معيد 72818487830صفرهدى جواد هلل جازع221742118073 69  0.00

79 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفر74هديل مشعل محارب جابر221742118074 70  0.00

96 معيد 0صفر97989297صفرورود علي عبيد محيسن221742118075 71  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 :4
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

118رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

71 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 45 26 % 36.62

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

71 

71 

 89.86

69 

62 

70  6764 67 66 0 

54 41 49 52 35 0 

 77.14 61.19 76.56 77.61 53.03 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


