
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 الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 625056725065454رنا اياد سالم غضبان221612143029 1  64.86

90 معيد 0م62م7876مابتهال احمد حنان حذيه221742143001 2  0.00

96 معيد 98820صفر959689اديان جميل مزهر جراد221742143002 3  0.00

80 معيد 0صفر2926ثمان5136ازل قاسم خضير حسين221742143003 4  0.00

99 ناجح 94100961009491674ازهار طالب كاظم عديب221742143004 5  96.29

94 معيد 0مم88968895اسامر رحيم علوان ياسر221742143005 6  0.00

100 ناجح 9710010010010092689استبرق باسم سعود سلمان221742143006 7  98.43

88 ناجح 749590877874586اسراء عدنان هاشم م221742143007 8  83.71

90 معيد 0صفرصفر63505025اسراء علي كامل شريف221742143008 9  0.00

96 معيد 59530صفر688565اسراء كريم خلف سلمان221742143009 10  0.00

70 معيد 0تسعصفرصفرأربع6888اسيل عبد الصمد عبد الزهرة شهد221742143010 11  0.00

م معيد 0صفر60صفر50مماطياف جاسب خضير عبيد221742143011 12  0.00

90 معيد 0م8797819587انعام عزيز ناصر كاظم221742143012 13  0.00

94 ناجح 92999110010098674ايات عارف كاظم صيهود221742143013 14  96.29

80 معيد 33500صفر504028ايات فاضل حيال ثجيل221742143014 15  0.00

87 معيد 410عشر31%505012ايات نجاح عزيز فيروز221742143015 16  0.00

90 ناجح 636153796772485ايه م رضيوي عبد الحسين221742143016 17  69.29

97 ناجح 909991969991663تقى جاسم حمد طاهر221742143017 18  94.71

91 معيد 620صفر59%505012تقى هاشم لفته دخيل221742143018 19  0.00

90 ناجح 796174506161476تمارا مؤيد خلف ياسر221742143019 20  68.00

94 معيد 570صفر806877صفرحنان ماجد علي عبد221742143020 21  0.00

90 معيد 6359503640560حوراء رعد خزعل ضهد221742143021 22  0.00

92 معيد 0مصفر5670م84حوراء عزيز كامل فزاع221742143022 23  0.00

95 معيد 0م8383صفر7291دعاء شريف منخي عليوي221742143023 24  0.00

97 معيد 70790صفر795076دعاء صائب دحام دنيف221742143024 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 الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 5950540صفر5470دعاء علي حسين راضي221742143025 26  0.00

90 ناجح 625965808167504دعاء عمار جبار هداد221742143026 27  72.00

98 ناجح 829098989689651دعاء م شراد كويش221742143027 28  93.00

91 معيد 6258967042800دينا كريم صخي سعد221742143028 29  0.00

98 ناجح 8798909110098662رؤى حسين مجيد حمادي221742143029 30  94.57

97 ناجح 848285899079606رؤى رحيم مطرود ضنيج221742143030 31  86.57

صفر معيد 677959700صفرصفررحيل علي حسين عليوي221742143031 32  0.00

97 ناجح 698695959379614رسل حسين كامل عمران221742143032 33  87.71

93 معيد 0صفرممصفر5050رسل عباس حواس سلمان221742143033 34  0.00

71 معيد 3836203225270رقيه صادق احمد كاظم221742143034 35  0.00

83 معيد 0صفر5050صفر50صفررقيه عبد الحسن ملغي كاطع221742143035 36  0.00

75 ناجح 575050576256407رونق سمير نصيف عجيل221742143036 37  58.14

86 معيد 63870م849272زهراء جمال ناصر حسين221742143037 38  0.00

90 معيد 0صفر9497م98صفرزهراء رحيم عبد ماشي221742143038 39  0.00

91 معيد 0م7858صفر5573زهراء صادق مطشر علي221742143039 40  0.00

95 معيد 0صفر10099م94100زهراء صباح عبد الرضا عناد221742143040 41  0.00

97 ناجح 697659627365501زهراء عباس سلمان داود221742143041 42  71.57

93 معيد 0م59صفرصفر7494زهراء عبيد ضيول عزيز221742143042 43  0.00

95 ناجح 859273838277587زهراء كريم عريف خفيف221742143043 44  83.86

99 ناجح 899993898583637زهراء مجيد وحيد طعمه221742143044 45  91.00

98 ناجح 94100919395100671زهراء م مجيد عزيز221742143045 46  95.86

82 معيد 0ممصفرصفر42صفرزينب جاسم م باقر221742143046 47  0.00

91 معيد 0صفر727671صفر72زينب علي جاسم كطيف221742143047 48  0.00

96 معيد 97950صفر899998زينب فاضل سعيد سالم221742143048 49  0.00

93 ناجح 95959910010087669زينب كاظم نعيمه حديه221742143049 50  95.57

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 الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

65 معيد 200%3813%503714ساجدين كريم هيكل مشتت221742143050 51  0.00

89 ناجح 8995951009790655ساره جاسم م حسن221742143051 52  93.57

95 ناجح 899284868274602ساره صالح مجبس عباس221742143052 53  86.00

96 ناجح 779691909283625سجى حسن وحيد سويلم221742143053 54  89.29

91 ناجح 848986788971588صابرين كاظم خلف بدحي221742143054 55  84.00

88 معيد 383528500صفر56عفراء جميل عزيز جعين221742143055 56  0.00

94 معيد 0صفر75صفر9273مغدير حسام جاسم حرب221742143056 57  0.00

91 معيد 50520م5743صفرغدير حسين جمعه جبار221742143057 58  0.00

100 معيد 0صفر58صفر749385غفران تركي عطيه حمود221742143058 59  0.00

90 معيد 0ممممصفر80فاطمة الزهراء سفيان نعيم عطيه221742143059 60  0.00

93 ناجح 91989310010093668فاطمه جاسب خضير عبيد221742143060 61  95.43

91 معيد 0صفر8881صفرصفرصفرفاطمه عدنان شخير موسى221742143061 62  0.00

76 معيد 5027340%505017فاطمه علي حسين راضي221742143062 63  0.00

84 معيد 560ممم37صفرفاطمه محمود فتاح جبر221742143064 64  0.00

صفر معيد 0مممصفرصفرصفرفاطمه ميران خلف حمود221742143065 65  0.00

97 ناجح 7485761009277601فرح عدنان صاحب بريسم221742143066 66  85.86

94 ناجح 879490959288640كوثر ستار جبار فياض221742143067 67  91.43

85 معيد 7753790صفرم50مروه رحيم مطرود ضنيج221742143068 68  0.00

92 معيد 400صفر594058صفرمروه قاسم محسن بدر221742143069 69  0.00

80 معيد 500ممم33صفرمريم عبد الرسول هادي يوسف221742143070 70  0.00

93 ناجح 839196938781624مريم مؤيد ثامر سعود221742143071 71  89.14

صفر معيد 0مصفرمصفرصفرممنار حيدر محسن بندر221742143072 72  0.00

92 معيد 9782790صفر7894منال رحيم دويحس حسين221742143073 73  0.00

36 معيد 0مصفر%18أربعصفرممها عبد العباس جلب جابر221742143074 74  0.00

16% معيد 0ممممممموج حميد عبد ربه موسى221742143075 75  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 :4
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 76790صفرصفر71صفرنجلء فاخر شاطي شخير221742143076 76  0.00

77 معيد 2628500%594117نرجس سعد فتاح جبر221742143077 77  0.00

93 معيد 6250433737550نور الهدى رياض عطيه حسين221742143078 78  0.00

94 معيد 7275418965640نور الهدى كاظم هادي جلب221742143079 79  0.00

81 معيد 0مم95صفر6881نور الهدى موفق م حسن221742143080 80  0.00

76 معيد 4140500صفر7372نور خليل ابراهيم م221742143081 81  0.00

93 معيد 0صفرصفر93989587نور رضا شنيور باقر221742143082 82  0.00

95 معيد 0صفر74م596750نور شعلن سالم حميد221742143083 83  0.00

62 معيد 300%3819%513611نور صادق احمد كاظم221742143084 84  0.00

94 معيد 0صفر8090868882نور عبد الصمد عبد الزهره شهد221742143085 85  0.00

81 معيد 500مم20صفر52نور عبد سلمان بكان221742143086 86  0.00

94 معيد 690مصفرصفر66صفرنور م حسين جمعه221742143087 87  0.00

97 ناجح 95989610010099685هاجر عبد الحسين ناصر عيسى221742143088 88  97.86

95 معيد 0صفر88صفر877894هاجر عدنان هاشم م221742143089 89  0.00

97 معيد 0صفر84م588278هبه خضير محيسن علي221742143090 90  0.00

86 معيد 590صفرم646568هدى خضير محيسن علي221742143091 91  0.00

92 معيد 890صفرصفر9695مهدى خلف جبار محيسن221742143092 92  0.00

93 ناجح 608376685050480هدى علي حسن علي221742143093 93  68.57

75 معيد 3341600%13صفرصفرهدير حسين عوده علي221742143094 94  0.00

96 ناجح 969996989596676هديل عاجل محسن بوهان221742143095 95  96.57

91 معيد 0صفرصفرصفرصفر77صفرولء علي مجيد صيهود221742143096 96  0.00

96 ناجح 96100100948578649يقين جمال ناصر حسين221742143097 97  92.71

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 :5
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

143رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

97 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 66 31 % 31.96

 94.74

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

95 

90 

 82.02

89 

73 

92  9082 85 82 0 

73 55 53 59 58 0 

 79.35 61.11 64.63 69.41 70.73 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


