
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 الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

65 معيد 6250503550500أيات عدنان ثامر سعدون221512125010 1  0.00

65 ناجح 615054575455396سرى عبد الخضر سكر نعمه221612125072 2  56.57

93 ناجح 509157505072463غدير حميد رشيد ناصر221612125089 3  66.14

98 معيد 776953524272610مريم م مبدر نايف221612125099 4  0.00

85 ناجح 535455506550412نور الهدى صالح بدر نعمه221612125111 5  58.86

90 معيد 4033340صفر41صفرأديان عباس خضير سمير221742125001 6  0.00

94 معيد 0صفر8591صفرصفرصفرأماني فاضل خضير فاضل221742125002 7  0.00

94 ناجح 836768787271533أمل كاظم م جبر221742125003 8  76.14

98 ناجح 881009996998991669ابرار حيدر كاظم م221742125004 9  95.57

99 ناجح 929992929579648اديان عبد الناصر حامد امعله221742125005 10  92.57

96 معيد 950صفر8799100100100اديان علء عبد الحسين حدود221742125006 11  0.00

97 معيد 610صفر78صفر869488اديان علي كاظم عباس221742125007 12  0.00

91 معيد 800صفر66م8188اطياف حميد خشان عنبر221742125009 13  0.00

92 معيد 0صفر98صفر8187100اقبال جعيول عوده عبيد221742125010 14  0.00

81 معيد 0صفر71%19صفر5360الف عزيز عبد الحسين قاسم221742125011 15  0.00

91 معيد 8784820صفر889797الزهراء عادل منصور عباس221742125012 16  0.00

95 ناجح 9210010086998996661ام البنين ودود طاهر عبد221742125014 17  94.43

84 معيد 0صفرصفرصفر8062صفرانفال حميد حامد صكر221742125015 18  0.00

90 ناجح 585956908065498انفال مطر مسير حبيب221742125016 19  71.14

صفر معيد 0صفر7686صفر6575انوار سلم مطير علي221742125017 20  0.00

93 ناجح 879695981007993648ايات حمد والي صحن221742125018 21  92.57

90 معيد 74870م798885ايات رشيد حميد نعيمه221742125019 22  0.00

91 معيد 0صفر7165685065ايات رشيد راضي فرهود221742125020 23  0.00

88 معيد 0صفر5670صفرصفرصفرايات نعمه حطاب رهيف221742125021 24  0.00

88 ناجح 735990738562530ايه كاظم موحان منهل221742125023 25  75.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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المعدل

الحيائي

91 معيد 0م64صفر737461ايه محسن كاظم ساجت221742125024 26  0.00

93 ناجح 575771557776486براء جبار عطار طحيبل221742125026 27  69.43

94 ناجح 857891899584616براء حميد ظاهر يوسف221742125027 28  88.00

86 ناجح 766577729175542براء سليم جوده حصل221742125028 29  77.43

90 ناجح 805067626583497بشرى علي م عليخ221742125029 30  71.00

79 معيد 0صفر5275صفرصفر70بنين ريحان جابر خضير221742125030 31  0.00

92 معيد 0صفر808593م90بنين عبد الرضا حسين عبد221742125031 32  0.00

94 ناجح 92939691998990654تبارك رحيم حسين علوان221742125032 33  93.43

93 معيد 9077770صفر849192تبارك سلم م سليم221742125033 34  0.00

83 معيد 890مم869795تبارك شهاب شناوه عزيز221742125034 35  0.00

93 ناجح 828196679480593تبارك عقيل سلمان صالح221742125035 36  84.71

81 معيد 77710%53395419تبارك ناصر عبد المحسن صكر221742125036 37  0.00

78 معيد 5056505034650تبارك وسام ثامر سعدون221742125037 38  0.00

75 ناجح 567366766480490تسنيم مكي ابراهيم شامي221742125038 39  70.00

88 معيد 59720مصفرم67تقى رحيم خضير عباس221742125039 40  0.00

92 معيد 0صفر86مصفر93صفرتقى سهاد م نجف221742125040 41  0.00

88 معيد 0صفرصفر50صفر64متقى شهيد علي لفته221742125041 42  0.00

صفر معيد 91920صفر878796تهاني علي حسين م221742125042 43  0.00

صفر معيد 0صفرصفرممممجمانه ناجي طارش رسن221742125043 44  0.00

96 ناجح 869295828379613جنات سمير سالم عكار221742125044 45  87.57

79 معيد 0صفر7174715073حنين رشيد راضي فرهود221742125045 46  0.00

م معيد 0ممممممحنين علي ياسين عبد علي221742125046 47  0.00

95 معيد 800صفر95صفر829790حنين م مهدي جخيم221742125047 48  0.00

86 معيد 0%13ثمان63542021حوراء سمير عبد الستار حسون221742125048 49  0.00

86 معيد 54310صفر6242صفرحوراء شهيد زغير عبود221742125049 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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المعدل
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98 معيد 840مم72998575حوراء علي صادق مهدي221742125050 51  0.00

96 معيد 95770مم9393حوراء محسن خيون مطلك221742125051 52  0.00

80 معيد 0صفر3436صفر50صفرداليا ثجيل عليوي جبر221742125052 53  0.00

98 ناجح 959710099958997673دنيا احمد حسين مهدي221742125053 54  96.14

85 معيد 356366500صفر62ديانا عمار كاظم منشد221742125054 55  0.00

91 معيد 505266670صفر67رسل جاسم كوزان امريهج221742125055 56  0.00

89 معيد 6263730صفر85مرفل حسين فاضل يسر221742125056 57  0.00

87 معيد 8684700صفرم79رقيه احمد كامل ناهي221742125057 58  0.00

96 معيد 0صفر81صفر919378رلى عماد حاتم طاهر221742125058 59  0.00

92 ناجح 9097100939679647روان م حسن شنيشل221742125059 60  92.43

95 معيد 0صفر9899صفر86صفرزهراء جبار نزال سمير221742125060 61  0.00

صفر معيد 0ممممممزهراء جساب جلل طعيمه221742125061 62  0.00

91 ناجح 846770567469511زهراء حامد عبد الشريف عبد المير221742125062 63  73.00

98 ناجح 90928491939284640زهراء حميد عبد جويد221742125063 64  91.43

98 ناجح 897894949679628زهراء ستار ثويني عجيل221742125064 65  89.71

91 معيد 0صفرصفر50صفرصفر70زهراء سلمان م موسى221742125065 66  0.00

93 معيد 0صفر6336285067زهراء شريف حسين خضير221742125066 67  0.00

82 معيد 0صفرصفر78صفر7773زهراء طه طاهر علي221742125067 68  0.00

81 معيد 0صفر8583مم79زهراء عباس هادي علي221742125068 69  0.00

95 معيد 0صفر81صفرصفر7667زهراء محسن ابراهيم حسن221742125071 70  0.00

89 معيد 77600صفر585864زهراء هادي صالح م221742125073 71  0.00

87 معيد 0صفرصفر79م89صفرزهراء وسام نجم عبود221742125074 72  0.00

97 ناجح 867073778874565زهراء يوسف حسن مجيد221742125075 73  80.71

70 معيد 720مصفرصفر6363زينب خليل ابراهيم راضي221742125076 74  0.00

88 معيد 0صفرصفرمصفر91صفرزينب سمير ساجت غالي221742125077 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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99 ناجح 929810099979489679زينب عبد المرتفع ابراهيم يعقوب221742125078 76  97.00

99 ناجح 9998979610098687زينب ناصر كاظم غضيب221742125079 77  98.14

94 معيد 700صفرمصفرصفر80صفرزينه جمال فاروق سهل221742125080 78  0.00

95 معيد 0مصفر89صفرم73ساره علي عبد الزهره نعيم221742125082 79  0.00

94 معيد 0صفر8285صفر7488ساره قاسم لفته مجلي221742125083 80  0.00

77 معيد 720صفر65صفرصفر56ساره يحيى حميد مزيد221742125084 81  0.00

89 معيد 73580صفرصفر828661سبأ عمار باسم عبد الرزاق221742125085 82  0.00

98 ناجح 826672858877568سجود حسين ياسر سريح221742125086 83  81.14

96 ناجح 859199779277617سجى صلح عاكف م221742125087 84  88.14

67 معيد 0م5871545464سجى نجم عبد ا عبد221742125088 85  0.00

85 معيد 0مصفرممصفرصفرسراب عصام جبار جاسم221742125089 86  0.00

87 معيد 260صفر51503739سما سليم طاهر مطرود221742125090 87  0.00

غ.م ناجح 665966508250373شهد سامر نعيم حنظل221742125092 88  62.17

95 معيد 788779670م79شهد فاضل عباس حسن221742125093 89  0.00

93 معيد 930مصفر858895صابرين خلف صباح صيوان221742125094 90  0.00

93 ناجح 787696909784614صابرين كريم فليح حسن221742125095 91  87.71

92 معيد 0ممممم64صفا عبد الحميد مجيد عبد الكريم221742125096 92  0.00

78 معيد 270صفر85أربع7496ضحى عباس حبيب عبد الرضا221742125097 93  0.00

87 معيد 650مصفر595757ضحى عبد المير عزيز عطشان221742125098 94  0.00

93 ناجح 898885928778612طيبه خضير عباس غضيب221742125101 95  87.43

98 ناجح 92999597879082658عل باقر تركي عطيه221742125102 96  94.00

79 معيد 50500صفرصفر73صفرغدير عذيب عبود حسين221742125103 97  0.00

81 معيد 6862365870500غفران احمد بريسم علي221742125104 98  0.00

95 ناجح 829791849675620فاطمه حسين شناوه يعقوب221742125105 99  88.57

92 معيد 7682740صفر6778فاطمه رشيد علي حسين221742125106 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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87 معيد 750مصفر8774مفاطمه غفار ابراهيم م221742125108 101  0.00

88 معيد 84740م89م8791فاطمه كريم شريف يوسف221742125109 102  0.00

93 معيد 6985750صفرصفر80مروه مطر شاكر كاظم221742125110 103  0.00

90 ناجح 859082865081564مريم عدنان شاتول عرمان221742125111 104  80.57

86 معيد 7279510صفرصفرصفرمريم كريم سلمان صالح221742125112 105  0.00

85 معيد 61620مصفرصفر56مريم مزبان طعان ثامر221742125113 106  0.00

84 معيد 66590م6250صفرملك اسعد جاسم ثامر221742125114 107  0.00

96 ناجح 9699100979199678ملك جعفر سبتي مطير221742125115 108  96.86

88 معيد 75730م817785منار كريم عبد بشير221742125116 109  0.00

76 معيد 0صفر573856م63منتهى سالم عبد بسه221742125117 110  0.00

93 معيد 0صفرصفر83909794مهديه علي خنجر عليوي221742125118 111  0.00

صفر معيد 0م9598ممصفرموج موفق يوسف عزيز221742125119 112  0.00

92 معيد 0صفر79م52صفرصفرنارين عمار كاظم منشد221742125121 113  0.00

86 معيد 67660صفر60صفر8585نبأ مشتاق نعمه عبد السيد221742125122 114  0.00

94 معيد 770صفرصفرصفرصفر9898نجوان عوده م عليخ221742125123 115  0.00

96 ناجح 889096939685644ندى يحيى كاظم وايد221742125124 116  92.00

86 معيد 0صفر5055صفر55صفرنور الزهراء جواد كاظم راضي221742125125 117  0.00

87 معيد 5189750صفر8183نور الهدى رياض يونس كريم221742125126 118  0.00

80 معيد 5076580صفر75صفرنور الهدى عواد عجيل مونس221742125127 119  0.00

98 معيد 0مصفرصفر74م82نور رزاق هاشم حمود221742125128 120  0.00

84 ناجح 655067577364460نوف فلح حيال شرشاب221742125129 121  65.71

75 معيد 5050524071650هبه هادي صالح م221742125130 122  0.00

93 ناجح 96959810010097679هجران ريكان ثجيل علي221742125131 123  97.00

86 معيد 720صفرصفرصفر7276هجران عقيل فليح جراد221742125132 124  0.00

89 ناجح 939596969995663هدى رزاق شنون علي221742125133 125  94.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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87 معيد 6662315168570هدى عمار م حسن راضي221742125134 126  0.00

94 ناجح 8790899310080633هديل جعيلن لفته حايف221742125135 127  90.43

صفر معيد 9295810صفرم83وسن وهد متعب منهي221742125137 128  0.00

91 معيد 79870%28897917ولء كاظم فيصل حسين221742125138 129  0.00

94 معيد 0صفر94صفرصفر9998ومى طاهر مزهر جايد221742125139 130  0.00

85 معيد 375959390صفر54ياسمين راجي داخل حسن221742125140 131  0.00

صفر معيد 10010092920م100مياسمين كمال عجه ثامر221742125141 132  0.00

صفر معيد 0صفرصفر68865881يقين جاسم مجشف م221742125142 133  0.00

المشاركون

133 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 93 40 % 30.08

 93.65

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

126 

118 

 83.47

121 

101 

114  116113 117 118 20 

98 72 81 93 77 20 

 85.96 62.07 71.68 79.49 65.25 100.00
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