
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 للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

146رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 5256500م6050منتهى فالح مهوس درويش221612146048 1  0.00

89 معيد 740م64837256آمنة جاسب زيدان ناصر221742146001 2  0.00

م معيد 0مممممماخلص علي مزعل ناصر221742146002 3  0.00

88 ناجح 737564655071486اديان مهدي م مهدي221742146003 4  69.43

79 معيد 500صفر39صفر6069اساور احمد ناصر عايد221742146004 5  0.00

81 ناجح 626972695855466اساور مجيد كاطع عبيد221742146005 6  66.57

88 معيد 0صفر8379صفر7995اسراء عبد غضبان راضي221742146006 7  0.00

86 معيد 640م77727358اسراء ناصر ليذ جابر221742146007 8  0.00

81 معيد 500صفرصفر50صفر54افراح ناصر سلمان حسون221742146008 9  0.00

77 ناجح 687474646461482انمار مجيد كاطع عبيد221742146011 10  68.86

صفر معيد 522722250صفرمايلف فاضل عريبي م221742146012 11  0.00

81 معيد 360%17صفر675061ايناس مكي نعمة فرعون221742146013 12  0.00

88 معيد 0صفرصفرصفر737859بنين عادل علي ضيول221742146014 13  0.00

60 معيد 600صفر74685055تقوى حيدر جاسم م221742146015 14  0.00

88 ناجح 748870946795576حنان داخل مزعل غلب221742146016 15  82.29

85 معيد 50540صفر707562حنان محمود شاكر عبيد221742146017 16  0.00

95 ناجح 949098999698670حوراء ستار عباس شموط221742146018 17  95.71

78 معيد 630صفر63313352حوراء م حسين علي كشيش221742146019 18  0.00

81 ناجح 636768505053432ختام كنيزع ريسان جابر221742146021 19  61.71

83 معيد 6174505028400رؤى مطر احمد زغير221742146022 20  0.00

69 معيد 560مم50صفر50رملة عبد عباس مروح221742146023 21  0.00

87 معيد 0مصفر96صفر9396زمن علي عبد ا جبر221742146024 22  0.00

79 معيد 0صفر6170738262زهراء حيدر كاظم حبيب221742146025 23  0.00

82 ناجح 658767735367494زهراء خلف جويد كاظم221742146026 24  70.57

71 معيد 0%17%2811صفرثمان55زينب مؤيد م مهدي221742146027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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رقم الصفحة :2
ذي قار
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المعدل

الحيائي

89 ناجح 868990795973565ساره عبد الزهرة كاظم طاهر221742146028 26  80.71

م معيد 730م68725970سجى كريم علي عبد الرسول221742146029 27  0.00

69 ناجح 657378646172482سجى وهاب حمد حبيب221742146030 28  68.86

74 معيد 500صفرصفر525641سهام فالح دعسان مالح221742146031 29  0.00

82 ناجح 819482705164524شهد محمود شاكر عبيد221742146032 30  74.86

78 معيد 530صفرصفر56صفر54ضحى جولن جاسم عبد السيد221742146033 31  0.00

70 معيد 570صفر58727767ضحى عبد الرضا موسى حمود221742146034 32  0.00

82 ناجح 899089827687595ضحى هاشم عبد علي نعمة221742146035 33  85.00

82 معيد 0صفر7279856880عذراء جواد كاظم خضير221742146037 34  0.00

79 معيد 0صفرمم8070صفرعفاف م عبد الحسن حمزة221742146038 35  0.00

80 معيد 0خمس7658755759علياء جواد كاظم خضير221742146039 36  0.00

89 ناجح 9198951009799669غسق جبار ماهود حنيش221742146040 37  95.57

90 معيد 820صفر76888391غفران اسماعيل زغيرون جحيل221742146041 38  0.00

86 معيد 0صفرصفر82778674غفران عبد الجليل عودة عبد الجليل221742146042 39  0.00

82 معيد 500مصفر555071فاطمة سالم مكي جاسم221742146043 40  0.00

71 معيد 0صفر869070صفر72مريم اسماعيل موسى حمود221742146044 41  0.00

88 معيد 77820صفرصفر9292ملك صالح هادي جابر221742146045 42  0.00

71 معيد 6265552637540ميمونة حمود دحام جاسم221742146046 43  0.00

84 معيد 5838550صفر6776نادية عبد الرزاق داخل عبد ا221742146047 44  0.00

81 معيد 5654603638560نور ضياء حسين حاتم221742146049 45  0.00

81 معيد 0صفرمصفرصفر50صفرهاجر حسن عبيد م221742146051 46  0.00

75 معيد 650صفر61867560هالة محسن عبد ا منصور221742146052 47  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 35 12 % 25.53

 97.73

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

44 

43 

 95.45

44 

42 

45  4543 38 44 0 

38 36 29 19 31 0 

 84.44 80.00 67.44 50.00 70.45 0.00
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