
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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 637262506156444عبير رزيج هويدي حيدر221612175074 1  63.43

83 معيد 0صفر5433532250آيات حسين خضر حميد221742175001 2  0.00

89 معيد 0صفرصفر89صفر94مآيات عباس ياسر رستم221742175002 3  0.00

90 معيد 0صفرم5429صفر41اثمار خالد ياسر حسين221742175003 4  0.00

89 معيد 5150585339500اثمار رحمان كاظم كزار221742175004 5  0.00

100 ناجح 9798100989992684اروى ستار عليعل عبد221742175005 6  97.71

96 ناجح 818582838565577ازل حمد جلب نعيثل221742175006 7  82.43

95 ناجح 981001001009894685اسماء علي جليف خنزير221742175007 8  97.86

95 ناجح 837081628880559اسماء كاظم جبار حسوني221742175008 9  79.86

75 معيد 500م51706025اسماء كامل جلب نعيثل221742175009 10  0.00

94 ناجح 757994848884598اشراق عيسى هليل زويد221742175010 11  85.43

79 معيد 260م50صفر5229الء ساجت جياد جوده221742175011 12  0.00

89 معيد 0صفر945067م64امنه جليل جاسم م221742175012 13  0.00

96 معيد 0صفرم968774مامنه خير الدين مطير جبل221742175013 14  0.00

98 ناجح 889998969883660ايمان خليل رزاق لفته221742175014 15  94.29

99 ناجح 8810090779190635ايمان لطيف حاتم عزيز221742175015 16  90.71

93 معيد 730صفر87799478ايمان نصار ملحم علي221742175016 17  0.00

صفر معيد 0ممصفرصفرصفرصفرايه اسعد عبد العباس حمود221742175017 18  0.00

83 معيد 810م9273صفر70براء ماجد جبر كاظم221742175018 19  0.00

92 ناجح 656275505454452تبارك علوان جابر حطحوط221742175019 20  64.57

86 معيد 930م85968259تبارك م لهيب ناشد221742175020 21  0.00

95 معيد 740صفر7369ممتبارك يونس خير ا جعاز221742175021 22  0.00

95 معيد 850صفر82959370جيهان علي مظلوم رهيف221742175022 23  0.00

89 ناجح 935076666250486حنان عباس حسين كنهر221742175023 24  69.43

95 ناجح 899698929688654حوراء حسن عليوي عوده221742175024 25  93.43

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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الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0مممممصفرحوراء عبد النبي هاشم م221742175025 26  0.00

98 ناجح 9493100999990673حوراء علي حسين قاسم221742175026 27  96.14

95 ناجح 697783586770519حوراء مجبس عوده صعيع221742175027 28  74.14

83 معيد 0صفر50م425342دعاء مطشر ثامر هاشم221742175028 29  0.00

98 ناجح 949891909897666رسل رياض اسماعيل عذاب221742175029 30  95.14

95 معيد 650م7851م67رمله سعيد عبد محيسن221742175030 31  0.00

56 معيد 500صفر50273322رنا غالب محيسن سلمان221742175031 32  0.00

97 معيد 0صفر7484843461رواء حامد لعيوس عباس221742175032 33  0.00

98 ناجح 92999910010093681رواء سالم ثجيل بجاي221742175033 34  97.29

70 معيد 3634376652500ريام حامد دويج جيال221742175034 35  0.00

م معيد 9490879068800ريام شاكر عكله خليفه221742175035 36  0.00

71 معيد 350صفر674052صفرريام عادل حاشوش م221742175036 37  0.00

98 ناجح 889194829679628ريام كريم جباري سايب221742175037 38  89.71

92 معيد 0صفر9191م9388ريام محسن بطي مطرود221742175038 39  0.00

92 ناجح 849784959280624زهراء جابر صلل عطيه221742175039 40  89.14

91 معيد 0صفر5081صفر7574زهراء جعفر ناصر حسين221742175040 41  0.00

85 معيد 0صفر67755280صفرزهراء حسن حافظ يحيى221742175041 42  0.00

94 معيد 650صفر79888675زهراء حسين علي جار ا221742175042 43  0.00

87 ناجح 585573706957469زهراء رزن كاظم رحيمه221742175043 44  67.00

93 ناجح 568672898171548زهراء شاكر شنان عريبي221742175044 45  78.29

96 ناجح 869584878991628زهراء طالب جواد كاظم221742175045 46  89.71

94 معيد 0صفرصفر73836387زهراء عارف حميد جايد221742175046 47  0.00

86 معيد 0صفر6271صفر79صفرزهراء عباس جابر حسين221742175047 48  0.00

93 ناجح 9398959910082660زهراء علء نصار عبد الحسين221742175048 49  94.29

93 ناجح 608880695374517زهراء علي جاسم محسن221742175049 50  73.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 758468727966528زهراء علي حسن نصيف221742175050 51  75.43

86 معيد 0صفرم957177مزهراء كريم شيال داخل221742175051 52  0.00

67 معيد 0مممصفرم27زهراء مصطفى جواد ياسين221742175052 53  0.00

94 معيد 560صفرصفرصفر6777زهراء يوسف كاطع عكله221742175053 54  0.00

87 معيد 710مصفرم86مزينب احمد جبر علي221742175054 55  0.00

95 معيد 79910صفر9289100زينب جليل كاظم حسن221742175055 56  0.00

95 معيد 90100940صفر100مزينب حسين م راضي221742175056 57  0.00

92 معيد 0صفر6295635069زينب رسمي حسن بشير221742175057 58  0.00

93 معيد 0صفر97صفر758990زينب علي رضا عطيه221742175058 59  0.00

98 معيد 0صفر86صفر9890صفرزينب علي فاضل ساجت221742175059 60  0.00

م معيد 0ممممممزينب غازي جاسم شوجه221742175060 61  0.00

م معيد 0ممصفرم90مزينب م حسين عليوي221742175061 62  0.00

98 معيد 0م7795927981زينب م علي شمخي221742175062 63  0.00

78 ناجح 547570505052429زينب مزهر وحيد مبارك221742175063 64  61.29

92 معيد 640مصفر648366زينب مظهر محسن فليح221742175064 65  0.00

84 معيد 0صفرم50صفر5065ساره عبد الكريم مري كاظم221742175065 66  0.00

96 ناجح 759494727875584ساره عدنان دخيل حسين221742175066 67  83.43

99 ناجح 919796909685654ساره غالب مكي عبود221742175067 68  93.43

98 ناجح 961001009910094687ساره فلح حسن راضي221742175068 69  98.14

94 ناجح 8410082919789637ساره نعيم مالح مطلك221742175069 70  91.00

92 معيد 810م63526680سجى جبار عجيل مطير221742175070 71  0.00

92 ناجح 508057636650458سحر كاظم عليوي امفاوه221742175071 72  65.43

94 معيد 7472830صفر7493سرور صباح جار ا جابر221742175072 73  0.00

93 معيد 55650م675772سرى شعلن رمثان مهوس221742175073 74  0.00

97 معيد 54500صفر717176شروق باقر مهدي هاشم221742175074 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

75 معيد 3350235036400صابرين علي حسين ساجت221742175075 76  0.00

76 معيد 31316020500صفرصدى عمار م جعاز221742175076 77  0.00

94 ناجح 597150577169471ضحى صباح حسن علي221742175077 78  67.29

88 معيد 590صفر606776صفرعذراء رشيد فارس حسن221742175078 79  0.00

77 معيد 370%5014صفر5035عذراء علي محسن عبد221742175079 80  0.00

92 معيد 0صفرصفر66م7275عذراء كاظم خلف م221742175080 81  0.00

93 معيد 810صفرصفر839490عذراء م سوادي ظاهر221742175081 82  0.00

97 ناجح 94100961009598680فاطمه احمد قاسم حامي221742175082 83  97.14

96 ناجح 708385958772588فاطمه جاسم م جلود221742175083 84  84.00

86 معيد 81720صفر88م72فاطمه عبد الرسول حمود طعن221742175084 85  0.00

83 معيد 6350560صفر7282فاطمه عبد الواحد حمد فجر221742175085 86  0.00

95 معيد 0صفر8068م7987فاطمه م حبيب زماخ221742175086 87  0.00

96 ناجح 829999978996658فاطمه هادي شهيب جبار221742175087 88  94.00

99 ناجح 8499100949397666كوثر حامد جلب نعيثل221742175088 89  95.14

97 معيد 0صفر6876صفر7274كوثر عامر حنون لفته221742175089 90  0.00

79 معيد 5052556150410لمياء حسين منذر مريهج221742175090 91  0.00

94 ناجح 666988757173536مرفت عواد جابر كيطان221742175091 92  76.57

93 ناجح 899694979986654مروه علي هليل صافي221742175092 93  93.43

92 ناجح 777981748373559مروه غني احمد بطي221742175093 94  79.86

صفر معيد 0صفر9781صفر93صفرمريم حيدر عبود حسين221742175094 95  0.00

82 معيد 0صفر6684576950مريم عزيز مطير علي221742175095 96  0.00

75 معيد 0صفر4040272936مريم علي صالح طامي221742175096 97  0.00

93 معيد 0صفرصفر70صفر5499مريم فالح منصور رجاب221742175097 98  0.00

99 معيد 910مصفر9299100معصومة باسم م رزيج221742175098 99  0.00

86 معيد 9290830م9096مهتدين نهاد كاظم بردان221742175099 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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88 ناجح 687573847161520مواهب وادي كاظم م221742175100 101  74.29

92 معيد 800صفر81صفر92منبا نصار عبد الكريم نصار221742175101 102  0.00

92 معيد 9391810صفر64صفرنجلء علي خضير مريهج221742175102 103  0.00

80 معيد 0م6071595150نرجس باشر غافل عناد221742175103 104  0.00

98 معيد 0صفرم82م94صفرنرجس حسين عبد الحسن م221742175104 105  0.00

م معيد 0صفر505022م56نسرين ابراهيم جباري جريذي221742175105 106  0.00

100 ناجح 979992969790671نماء رسول شباط عبد المجيد221742175106 107  95.86

77 معيد 0مصفرصفرصفر50صفرنور الهدى علي عبد عوده221742175107 108  0.00

86 معيد 0صفرصفرصفر566560نور الهدى نعيم مالح مطلك221742175108 109  0.00

86 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرنور حامد رشيد ساجت221742175109 110  0.00

96 معيد 900م91م85صفرنور سعيد ناصر خليف221742175110 111  0.00

84 معيد 0صفر22صفرصفر5441نور م والي حذيه221742175111 112  0.00

53 معيد 290%312716صفر36نورا فلح حسن عبد العزيز221742175112 113  0.00

86 معيد 910مصفر838972نورس رحيمه جحيل حسوني221742175113 114  0.00

99 ناجح 859789978585637هاجر كامل شلكه محيسن221742175114 115  91.00

84 معيد 0م%3516صفر62مهاله ياسر حرابه ظاهر221742175115 116  0.00

92 ناجح 838796928783620هدى بشار عبيد كاطع221742175116 117  88.57

92 ناجح 799373939492616هدى جلل جبار عبد العزيز221742175117 118  88.00

92 ناجح 889787938291630هدى م عطيه جبير221742175118 119  90.00

86 معيد 92840صفر798198هدى ناصر حلو كاطع221742175119 120  0.00

98 ناجح 688285798288582هدى يوسف جابر مطير221742175120 121  83.14

90 معيد 0صفر62صفر9480صفرهدير رعد علوي غلوب221742175121 122  0.00

92 ناجح 919794989994665هديل يونس عبد الرحمن ياسين221742175122 123  95.00

95 معيد 99979799930مهيفاء حسين منذر مريهج221742175123 124  0.00

89 معيد 0صفر80776056صفروسناء سامي حامي عباس221742175124 125  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 :6
ذي قار

ثانوية المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 76880صفر869594وفاء خالد عويد فليح221742175125 126  0.00

87 ناجح 868475808373568ولء هادي كطان جازع221742175126 127  81.14

90 معيد 7467710صفر92صفريقين عطا نعمه عواد221742175127 128  0.00

المشاركون

128 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 82 46 % 35.94

 97.56

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

123 

120 

 79.31

116 

92 

119  117122 106 118 0 

106 87 94 80 81 0 

 89.08 74.36 77.05 75.47 68.64 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


