
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 المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 6250624261500أديان هادي حسين عنتيك221612135002 1  0.00

83 ناجح 795457645051438تبارك هلل مكطوف فياض221612135026 2  62.57

97 ناجح 725964588586521صفا احمد حسن جودة221612135078 3  74.43

82 ناجح 695250505067420مروة حسين رزاق مطر221612135093 4  60.00

92 معيد 7965722450500منار موسى عبد الرزاق مظلوم221612135098 5  0.00

94 ناجح 725065505050431نور ساهر غانم عواد221612135104 6  61.57

89 معيد 0م50م636253هاجر مجيد فجر سعد221612135112 7  0.00

89 ناجح 869989608886597ابتهال رياض م زويد221742135001 8  85.29

93 ناجح 878083698787586ابرار عبد المير خضر فرج221742135002 9  83.71

85 معيد 0صفر8992838193اثار صبر حياوي عواد221742135003 10  0.00

87 معيد 5050680ثمان6280ازل ناصر سعدون بدن221742135004 11  0.00

52 معيد 0م%12ماثنتان3731استبرق سليم حسين بشير221742135005 12  0.00

97 معيد 950مصفر949698استبرق طعمه حميد مهاوش221742135006 13  0.00

70 معيد 3950427221370اسراء علي جليل فرحان221742135007 14  0.00

94 معيد 880صفر81927367اصاله م بهلول لوي221742135008 15  0.00

73 معيد 500مصفرصفر23مالء سلم رسمي ياسر221742135009 16  0.00

83 معيد 0صفرصفر50333052الء عدي ثجيل حاتم221742135010 17  0.00

79 معيد 3938240أربع5050الء ماجد حامد جبر221742135011 18  0.00

92 ناجح 919291879998650انفال بشار غميس جابر221742135012 19  92.86

80 ناجح 569058736369489ايات حيدر كاظم عويد221742135013 20  69.86

92 معيد 0م88م85م87ايات طالب كامل باني221742135014 21  0.00

78 معيد 890صفرصفرم88صفرايات فوزي اسعيد علي221742135015 22  0.00

86 معيد 0مم80967880ايلف هاتف عبد علي حسين221742135016 23  0.00

78 معيد 5050292750400ايمان احمد نعيم جبار221742135017 24  0.00

85 معيد 0م55صفرمم53ايمان عداي دحام فرهود221742135018 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 66730م67صفر72براء رياض جاسم باري221742135019 26  0.00

89 معيد 0صفر6890صفر8196بنين حميد حران ساجت221742135020 27  0.00

85 معيد 0صفر9493م8991بنين رياض علي بندر221742135021 28  0.00

89 معيد 0صفر7988صفر8397تبارك باسم م كاظم221742135022 29  0.00

94 معيد 0صفر8796صفر8585تبارك عدنان عبد ا سلطان221742135023 30  0.00

72 معيد 3737330صفر5028تبارك م خضير وادي221742135024 31  0.00

95 ناجح 949696948897660تقى رسول ريسان شاكر221742135025 32  94.29

37 معيد 70500صفر502627تقى رياض مهدي نعيم221742135026 33  0.00

99 ناجح 9698100889894673حنين جبار فايز شمخي221742135027 34  96.14

70 معيد 2226250%372816حنين زاهر م صالح221742135028 35  0.00

62 معيد 50330صفر%554214حوراء حميد كريم عبود221742135029 36  0.00

78 معيد 0صفر5059صفر5152حوراء حيدر علي عبد221742135030 37  0.00

92 معيد 580صفرصفر575138حوراء عبد المير حمدان سلمان221742135031 38  0.00

62 معيد 0صفرصفرثمانم5038حوراء م عواد رضا221742135032 39  0.00

99 ناجح 949592729894644دعاء صادق غالب سعدون221742135033 40  92.00

78 معيد 0صفر30315063صفردعاء عبد الحسن محيل فجر221742135034 41  0.00

88 ناجح 9197899699100660دعاء علي كاظم صبيح221742135035 42  94.29

92 ناجح 677961577284512دعاء فريد رشيد هاشم221742135036 43  73.14

م معيد 0صفرصفرصفر939493رانيا حيدر عبد الساده عبد221742135037 44  0.00

94 معيد 0صفر70صفرم8394رجاء ابراهيم جواد كاظم221742135038 45  0.00

92 معيد 655884650ممرسل حليم حسين بشير221742135039 46  0.00

83 ناجح 889181699292596رسل داخل ياسر شويل221742135040 47  85.14

85 ناجح 868388505587534رسل رزاق حسين محل221742135041 48  76.29

98 ناجح 9093988910094662رسل عبد المير كاظم عواد221742135042 49  94.57

85 معيد 850صفرم8685مرسل كريم عبد النبي منشد221742135043 50  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 :3
ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

73 معيد 0صفر6053503750رفيده جمال سلمان علي221742135044 51  0.00

93 ناجح 798471656378533رفيده صباح مطر كطان221742135045 52  76.14

64 معيد 540صفر69صفر50صفررمله علي كصاد هزاع221742135046 53  0.00

89 ناجح 787290678182559ريام كاظم جابر حمد221742135047 54  79.86

76 معيد 5350354235500ريام نعيم شلل صالح221742135048 55  0.00

90 ناجح 829594618488594زهراء اديب جليل حميد221742135049 56  84.86

91 ناجح 748876699386577زهراء اياد محيسن علي221742135050 57  82.43

69 معيد 0صفر3450%505018زهراء زاهي عبود حلبوص221742135051 58  0.00

89 معيد 0صفر97واحد908687زهراء عبد الحكيم حيدر جاسم221742135052 59  0.00

95 ناجح 668475688768543زهراء عدنان عواد حبيب221742135053 60  77.57

96 ناجح 94100961009896680زهراء عدنان قاسم بزاز221742135054 61  97.14

82 معيد 78640م555055زهراء علي حميد كاظم221742135055 62  0.00

صفر معيد 66680مم6173زهراء علي عبد الحسن عطيه221742135056 63  0.00

87 معيد 0صفرصفرصفرصفر7492زهراء علي ياسر سلطان221742135057 64  0.00

صفر معيد 0مم67م72مزهراء فاضل عبد كزار221742135058 65  0.00

90 ناجح 96959310010089663زهراء كريم جليل كزار221742135059 66  94.71

94 ناجح 959798939790664زهراء م مجيد حمادي221742135060 67  94.86

89 ناجح 748165645464491زهراء مزهر خضير دويش221742135061 68  70.14

96 ناجح 959194889894656زهراء مطشر لذيد والي221742135062 69  93.71

92 معيد 870صفر83947174زهراء موسى علي حسين221742135063 70  0.00

79 معيد 640م60684039زينب حسن هلل عبد221742135064 71  0.00

92 معيد 0م8294748675زينب ريسان حريجه جوده221742135065 72  0.00

81 معيد 5158296663520زينب سلمان هلل عيسى221742135066 73  0.00

م معيد 72820صفر8981مزينب صادق جعفر علي221742135067 74  0.00

89 ناجح 818084658366548زينب طالب عبد الكاظم عبد الواحد221742135068 75  78.29

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 :4
ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 788476697989555زينب عادل كاظم موات221742135069 76  79.29

90 ناجح 909692949696654زينب عبد المير موسى م221742135070 77  93.43

صفر معيد 610مصفر74صفر85زينب عبد المنعم مجيد عزيز221742135071 78  0.00

90 معيد 89920صفرصفر8385زينب علي عطيه مكطوف221742135072 79  0.00

صفر معيد 620صفر62685569زينب علي ياسين مسير221742135073 80  0.00

صفر معيد 88678890880صفرزينب كريم جبار عباس221742135074 81  0.00

81 معيد 390صفرصفر575238زينب وصفي طاهر عبد ا221742135076 82  0.00

96 معيد 0صفر99صفر899591زينه باسم خضير عذيب221742135077 83  0.00

83 معيد 7073344272550زينه م عجيل مظلوم221742135078 84  0.00

95 ناجح 769684799788615ساره حيدر الويح اجحيل221742135079 85  87.86

96 ناجح 949810099100100687ساره م شاهين يوسف221742135080 86  98.14

95 معيد 92900صفر889278ساره ميثم كاظم ياسر221742135081 87  0.00

63 معيد 0صفر5871صفر6771ساره نصار رشيد علي221742135082 88  0.00

71 معيد 0صفر60معشر4138ساره نعيم ثجيل شنين221742135083 89  0.00

74 معيد 5056233324340سجى رحيم عبد جياد221742135084 90  0.00

87 معيد 590مم61ممسجى رياض جايد كاظم221742135085 91  0.00

90 ناجح 788875728377563سجى صباح مجيد عليوي221742135086 92  80.43

76 معيد 0سبعتسع41صفر5261سجى عبد العالي عبد عباس221742135087 93  0.00

م معيد 5865570صفر6062سنار احمد ناصر عويد221742135088 94  0.00

79 معيد 5434332739500شفق طارق زايد هاشم221742135089 95  0.00

92 معيد 0صفر8898صفر89صفرشكران عماد علوي محسن221742135090 96  0.00

96 ناجح 889589839587633صابرين كامل عثمان مايع221742135091 97  90.43

90 معيد 9189620مصفرمصبا مجيد علي غانم221742135092 98  0.00

94 معيد 0صفر9497919295ضحى حامد غازي لعيوس221742135093 99  0.00

74 معيد 6069550صفرم50ضحى فالح عبد الواحد غالي221742135094 100  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 :5
ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممممممضحى م حداوي سدخان221742135095 101  0.00

75 معيد 0صفرصفرمصفر5141طيبة عبد ا جنخير عباس221742135096 102  0.00

96 ناجح 9298829392100653عل سعدي مزعل منخي221742135097 103  93.29

71 معيد 5561293935370عل عبد الحسن م علوان221742135098 104  0.00

96 معيد 0صفرصفر74صفر93صفرغدير احمد حيدر جاسم221742135099 105  0.00

95 ناجح 929693889880642غدير حيدر عباس عبد الحسين221742135100 106  91.71

79 معيد 50272429500مغدير رياض عبد علي مونس221742135101 107  0.00

71 معيد 0صفرصفرصفر502429غسق طارق زايد هاشم221742135102 108  0.00

71 ناجح 696954677556461فاطمة قاسم عبد جاسم221742135103 109  65.86

86 معيد 74720صفرصفر73صفرفاطمه الزهراء يحيى شمخي جبر221742135104 110  0.00

69 معيد 35590صفر4043صفرفاطمه حسين خريبط سلمان221742135105 111  0.00

85 معيد 620صفر50صفر5964فاطمه ريسان عبد الحسين م221742135106 112  0.00

77 معيد 0صفر505056صفر58فاطمه عباس مطشر شليج221742135107 113  0.00

94 معيد 787677900م84فاطمه عبد النبي مجبل عكله221742135108 114  0.00

79 معيد 909287800صفرصفرفاطمه علي حمود بندر221742135109 115  0.00

93 ناجح 939996999795672فاطمه علي ياسر سلطان221742135110 116  96.00

87 معيد 380صفر27صفر5050فاطمه غسان حسن حمود221742135111 117  0.00

91 ناجح 828373829073574فاطمه محسن عبد الرضا اعوج221742135112 118  82.00

صفر معيد 90100959899980فرقد م كريم بدر221742135113 119  0.00

75 معيد 3050340صفر5032لمى عبد الحسين ناصر يونس221742135114 120  0.00

92 ناجح 9010093859687643ليلى حسن كريم شاتول221742135115 121  91.86

صفر معيد 0مصفرصفر50مصفرمروة كتاب راشد مذكور221742135116 122  0.00

80 معيد 0صفر54مصفر55صفرمروه رعد دويح شذر221742135117 123  0.00

87 ناجح 656155507662456مريم سعيد غانم جمعه221742135118 124  65.14

67 ناجح 735067765685474مريم عادل كاظم موات221742135119 125  67.71

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 :6
ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 959895100100100688ملوك سلمان رحيم م221742135120 126  98.29

75 معيد 0مصفرصفرصفرمصفرمها ثجيل فرج عماش221742135121 127  0.00

صفر معيد 0مممممممها م رشيد دنيف221742135122 128  0.00

87 معيد 50580%844316صفرميس عبد الحسين فرج خفي221742135123 129  0.00

80 ناجح 708156738576521ميلد عبد الخضر ناجي حسون221742135124 130  74.43

89 معيد 6250503765670نبا فاضل عجيل جحيل221742135125 131  0.00

93 معيد 93840صفر877077نبا م خلف راضي221742135126 132  0.00

94 معيد 800صفر78826486نرجس حسن سرحان كطفان221742135127 133  0.00

80 معيد 0م%15م5022منرجس علي عبد الحسن عطيه221742135128 134  0.00

68 معيد 25280صفر%503716نغم جاسم عبد رداد221742135129 135  0.00

صفر معيد 0صفرممصفر50منور الهدى سعيد صالح حميد221742135130 136  0.00

98 ناجح 899791969497662نور الهدى سلمان نعمه علي221742135131 137  94.57

88 معيد 847790780صفر73نور الهدى صباح مجيد عليوي221742135132 138  0.00

81 معيد 0صفر585674صفر59نور الهدى قحطان هاشم كطافه221742135133 139  0.00

88 معيد 0م503250صفر69نور سلمان تايه نجم221742135134 140  0.00

83 معيد 540صفر41صفر6450نور نعيم خميس مروز221742135135 141  0.00

68 معيد 5233203332500نوره حازم م لفته221742135136 142  0.00

77 ناجح 636368575067445هاله رزاق صالح ياسر221742135137 143  63.57

83 معيد 580م5550صفر70هبه احسان حامد ماضي221742135138 144  0.00

93 ناجح 768683699186584هجران علي حسين علي221742135139 145  83.43

91 ناجح 767179638873541هدى عواد كاظم خاجي221742135140 146  77.29

94 ناجح 809990859991638هيا رافد فتاح م221742135141 147  91.14

94 معيد 95900صفر918497وجدان هاشم منصور كصاب221742135142 148  0.00

87 ناجح 676681507274497وداد م عويد جحيل221742135143 149  71.00

81 معيد 5050513040610وصال سعد علي حسين221742135144 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 المعرفة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

135رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 700صفر707168صفريسر خالد عمار عوده221742135145 151  0.00

المشاركون

151 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 102 49 % 32.45

 92.86

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

140 

130 

 86.36

132 

114 

134  134130 133 132 0 

108 82 82 95 92 0 

 80.60 61.19 63.08 71.43 69.70 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


