
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 الحريري الهلية اللبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

185رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 8810090939490648الء خالد مزهر عبد221742185001 1  92.57

88 ناجح 8610094779796638الء علي خير ا عبيد221742185002 2  91.14

97 ناجح 8991100879687647ام البنين حكمت غضبان علي221742185003 3  92.43

83 ناجح 929292699594617ايات جعفر موسى علك221742185004 4  88.14

م معيد 0مممممصفرايات هليل نعمه طبر221742185005 5  0.00

98 ناجح 9094978710099665ايلف حسين حمدان عبد ا221742185006 6  95.00

89 ناجح 819588878376599ايلف رعد كامل غدير221742185007 7  85.57

91 معيد 0صفر98صفر929797ايمان حسن فالح حسن221742185008 8  0.00

80 معيد 0صفر717298صفر67براء عبد الستار جابر كشيش221742185009 9  0.00

78 معيد 5273334164520تبارك حيدر يونس عزيز221742185010 10  0.00

96 ناجح 939891849991652تبارك عبد ا مطرود هزاع221742185011 11  93.14

87 ناجح 829290748786598تقى حيدر غازي ساجت221742185012 12  85.43

95 ناجح 879694949896660حور جبار حمد سمير221742185013 13  94.29

89 ناجح 8489999310095649حوراء خالد لفته رجه221742185014 14  92.71

87 معيد 0صفرصفرصفرم7395رؤد اسماعيل عبد الجليل اسماعيل221742185015 15  0.00

86 معيد 660صفرصفر678873ربى عبد الكريم شريف ناهي221742185016 16  0.00

90 ناجح 929795819893646رسل طالب سلمان كاظم221742185017 17  92.29

95 ناجح 9297100839497658رند احمد مزهر جايد221742185018 18  94.00

90 ناجح 91979295100100665روان م دهن عويد221742185019 19  95.00

95 ناجح 90100969110098670ريام طالب سلمان كاظم221742185020 20  95.71

65 ناجح 765168665084460ريام غانم غضبان صيوان221742185021 21  65.71

م معيد 0م7685ممصفرريام كامل عليوي عجيل221742185022 22  0.00

صفر معيد 0صفرصفرمصفرصفر9695زهراء حامد محسن عسكر221742185023 23  0.00

89 معيد 6566533875750زهراء حسين عبد حاتم221742185024 24  0.00

91 ناجح 9893949910090665زهراء حيدر علي هياره221742185025 25  95.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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96 معيد 0م1009597ممزهراء شاكر عبد علي عبد221742185026 26  0.00

94 ناجح 9397981009898678زهراء علي حمدان عبد ا221742185027 27  96.86

85 معيد 0صفر8492778294زهراء مضارب مفتن ناصر221742185028 28  0.00

93 ناجح 859292929997650زينب جاسب فرهود صكبان221742185029 29  92.86

95 ناجح 8595939094100652زينب جبار راشد عبد ا221742185030 30  93.14

93 ناجح 788486578878564زينب جليل حسين ياسر221742185031 31  80.57

96 ناجح 96981001009598683زينب حسين حسن عبد ا221742185032 32  97.57

84 معيد 0صفرصفر70م6884زينب حسين عبد الغني عبد علي221742185033 33  0.00

91 معيد 0ممممصفرصفرزينب حيدر حسن حبيب221742185034 34  0.00

98 ناجح 911009610094100679زينب فلح حسن عباس221742185035 35  97.00

89 معيد 96980%11م9296زينب م عوده خلف221742185036 36  0.00

91 ناجح 9396931009897668زينة رجب صابر هاشم221742185037 37  95.43

84 ناجح 768169908676562ساره خير ا جبار لويس221742185038 38  80.29

87 معيد 0صفر929287م86سجى عباس راهي هاشم221742185039 39  0.00

90 ناجح 889789929899653سجى مالك لطيف صوين221742185040 40  93.29

92 ناجح 829295999093643سرى علي نوري داود221742185041 41  91.86

77 معيد 7681644152500شهد كمال خضير هلوس221742185042 42  0.00

84 ناجح 728050715350460صبا كتاب شريف كاظم221742185043 43  65.71

86 ناجح 828787859087604صفا عادل خضير لفته221742185044 44  86.29

90 ناجح 868594878595622ضحى عبد الرسول غانم فزيع221742185045 45  88.86

م معيد 0صفر8287828782ضحى مرتضى نصيف يوسف221742185046 46  0.00

90 ناجح 908582939289621طيبه اياد رحيم شريف221742185047 47  88.71

93 ناجح 9298989399100673طيبه علء حسب داغر221742185048 48  96.14

92 ناجح 95971001009797678فاطمه امين حبيب حنون221742185049 49  96.86

م معيد 0م89م94م100مفاطمه خليبص خلوفي ردام221742185050 50  0.00
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87 ناجح 829665769386585فاطمه سعود معيوف معلول221742185051 51  83.57

92 ناجح 8910092999898668فاطمه عباس حسن تايه221742185052 52  95.43

84 معيد 830مم78ممليليان بيادور عجيل خليوي221742185053 53  0.00

86 ناجح 949897999995668لينا م كاظم علي221742185054 54  95.43

87 معيد 0صفرمم848883مروه جبار خلف سلطان221742185055 55  0.00

92 ناجح 896784778783579مروه هاشم عمران عيسى221742185056 56  82.71

92 ناجح 929997979997673مريم عبد الحسين عبد الرسول محمود221742185057 57  96.14

92 ناجح 9499931009998675مريم م عبد الوهاب سكر221742185058 58  96.43

86 معيد 0صفر8795م78صفرمريم م عوده خلف221742185059 59  0.00

92 معيد 0صفر931001009994مريم نجاح رستم محسن221742185060 60  0.00

93 ناجح 849784819290621مريم هويدي دوخي عاشور221742185061 61  88.71

75 معيد 0م787985صفر67ملك بدر فالح صخي221742185062 62  0.00

88 معيد 980صفر879688100ملك رائد كريمش صاحب221742185063 63  0.00

85 ناجح 90999810010098670ملك صاحب حسن خضر221742185064 64  95.71

90 معيد 98960صفر939786ملك محسن علي طلع221742185065 65  0.00

86 معيد 0صفر86صفر869195ملك مظفر معيوف ضاحي221742185066 66  0.00

93 معيد 960صفر87778588مهجه ابراهيم سبتي ابراهيم221742185067 67  0.00

80 ناجح 688889699395582ميسم حامد عبد الحسين مالح221742185068 68  83.14

90 معيد 7281800صفر87صفرميعاد حمد جرد شباط221742185069 69  0.00

89 ناجح 859488809884618ندى زايد بسام حبيب221742185070 70  88.29

95 معيد 620صفر5984صفر87نرجس خميس شبوط خليف221742185071 71  0.00

م معيد 0مصفرصفرمممنرجس علء حسين عجيمي221742185072 72  0.00

83 معيد 0صفر9299م8391نها جاسب فرهود صكبان221742185073 73  0.00

87 ناجح 716692798975559نور الزهراء احمد حسن منصور221742185074 74  79.86

92 ناجح 788189989291621نور الزهراء رياض خضير لفته221742185075 75  88.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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90 معيد 0صفرصفر6074صفر67نور الهدى حافظ انصاف عايز221742185076 76  0.00

91 ناجح 8410099829584635نور الهدى علي كحول داخل221742185077 77  90.71

96 ناجح 869687889398644نور جبار عيد ثامر221742185078 78  92.00

صفر معيد 0صفرصفر56مممنور راشد شاكر حسن221742185079 79  0.00

91 ناجح 819087749187601نور طالب منشد كزار221742185080 80  85.86

95 ناجح 90100969810099678نور عقيل نعيم جليب221742185081 81  96.86

89 ناجح 777569768371540نور علي عمران خلف221742185082 82  77.14

90 معيد 83916089980صفرنوف فالح مهدي بجاي221742185083 83  0.00

93 ناجح 929697929390653هاله علي مهدي جواد221742185084 84  93.29

93 ناجح 96949910010098680هبه مؤيد عبد الكاظم احمد221742185085 85  97.14

92 ناجح 859490999993652هدى حسين نعيم ركبان221742185086 86  93.14

90 ناجح 8498961009997664وسن فيصل قاسم جابر221742185087 87  94.86

87 معيد 0صفر7276%14صفر83ولء أحمد غني سرفان221742185088 88  0.00

المشاركون

88 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 35 53 % 60.23

 97.59

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

83 

81 

 92.77

83 

77 

81  7784 82 82 1 

75 73 73 73 66 0 

 92.59 94.81 86.90 89.02 80.49 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


