
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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 857490635477530أطياف ناهي ياسر مفتن221742203001 1  75.71

91 ناجح 8386100979380630أماني عبد الكاظم صبر نصير221742203002 2  90.00

97 ناجح 909295837596628آيات شريف صالح لفته221742203003 3  89.71

86 معيد 400صفر30م50مآيات كريم عباس جباره221742203004 4  0.00

66 معيد 0صفرصفر23صفر4226آية حيدر حسين علي221742203005 5  0.00

71 معيد 500صفر66717325أيفين عبد الجبار خضير فهد221742203006 6  0.00

83 ناجح 808898909983621اديان قيس جاسم م221742203007 7  88.71

79 معيد 730صفرم638091اديان كاظم جعفر مهدي221742203008 8  0.00

71 معيد 0ثمان31صفرصفر5050اراء حسين كحيوش حمادي221742203009 9  0.00

83 معيد 770مصفر798666اسراء كامل لعيبي لفته221742203010 10  0.00

86 ناجح 8597959710096656اسماء ناجح حسين غازي221742203011 11  93.71

80 معيد 0م7576م6165الء عواش تخت جار ا221742203012 12  0.00

75 معيد 5667763137640الزهراء عادل جبار شياع221742203013 13  0.00

صفر معيد 0ممممممالق حيدر حسن جوده221742203014 14  0.00

75 معيد 0صفرصفرصفرصفر5253اية عزيز سلمان علي221742203015 15  0.00

85 معيد 98980صفرم96مبان جعفر نجم عبد221742203016 16  0.00

74 معيد 0صفرمصفر626788تبارك جاسم م نايف221742203017 17  0.00

87 ناجح 837776507776526تبارك حسين طلبه بديوي221742203018 18  75.14

60 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرمتبارك زكي مناف مهدي221742203019 19  0.00

74 معيد 6161530صفر52صفرتبارك سلم عبد فهد221742203020 20  0.00

89 معيد 0صفرم63535051تبارك عيسى خضير غالي221742203021 21  0.00

71 معيد 500م50صفر5539تبارك مجيد شاكر علي221742203022 22  0.00

95 ناجح 979599829883649جمانه حبيب عبد الحسن رداد221742203023 23  92.71

85 ناجح 717293545690521جيهان سالم ياسر مفتن221742203024 24  74.43

76 معيد 51380م5653محل جاسم م عيفان221742203025 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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 500صفر50386638حنين جواد كاظم شغناب221742203026 26  0.00

91 ناجح 839094988178615حوراء ظاهر عبد حميد221742203027 27  87.86

51 معيد 0مم30م27صفرحوراء فاضل عوده حسين221742203028 28  0.00

77 معيد 0مصفر71م80محوراء كامل عبد ا صويح221742203029 29  0.00

95 ناجح 919799979685660حوراء م قاسم ياسين221742203030 30  94.29

96 ناجح 9299100989996680دعاء خيري م منشد221742203031 31  97.14

صفر معيد 0مصفرصفرمصفر64رسل حسن عبيد ضيدان221742203032 32  0.00

84 معيد 630مصفر697460رسل قاسم م عبد221742203033 33  0.00

81 معيد 5070640مم63رسل هشام م حسن221742203034 34  0.00

91 ناجح 789397859692632رفل سالم ياسر مفتن221742203035 35  90.29

84 معيد 5657622226520رمله عدنان حسين عبد ربه221742203036 36  0.00

92 ناجح 9093100949093652ريفان م مالح عبود221742203037 37  93.14

90 ناجح 9396979410091661زهراء حيدر خلف جاسم221742203038 38  94.43

83 معيد 0صفر69صفرم5560زهراء سلم منصور نجم221742203039 39  0.00

89 ناجح 739797799098623زهراء طارق مطر هداد221742203040 40  89.00

87 معيد 960مصفر829498زهراء عبد الواحد حسن عبد ا221742203041 41  0.00

81 معيد 500م6355خمس55زهراء كامل نعيم منشد221742203042 42  0.00

78 معيد 5355695838580زهراء محسن كاظم جبير221742203043 43  0.00

88 معيد 7156740م6433زهراء ناظم ياسين علي221742203044 44  0.00

91 معيد 0صفر92صفر747886زهراء وحيد صبر ثامر221742203045 45  0.00

83 معيد 0صفر37صفرصفر5451زينب احمد زغير ساجت221742203046 46  0.00

94 ناجح 9093100867971613زينب حسب ضويف زجاري221742203047 47  87.57

97 ناجح 95100999710099687زينب خلف رويح علي221742203048 48  98.14

54 معيد 5150343023290زينب ريحان بدر براوه221742203049 49  0.00

95 ناجح 9796989810099683زينب علي حسين شرامه221742203050 50  97.57

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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

70 معيد 0صفر30صفر535068زينب م محسن م221742203051 51  0.00

88 ناجح 688684607477537ساره كاظم سعدون كزار221742203052 52  76.71

صفر معيد 0صفرصفر96مم90سجى منعم مناف مهدي221742203053 53  0.00

87 ناجح 658383797286555سكينه رزاق ضهد كواك221742203054 54  79.29

82 معيد 5150620صفر70مسميه علي حميد هاشم221742203055 55  0.00

80 معيد 0صفرصفر6650صفرمشمس عادل وهاب احمد221742203056 56  0.00

100 معيد 0صفر9597979495شموس أنيس سعدي مجيد221742203057 57  0.00

صفر معيد 0صفر9391م8893شموس كريم خليف بصير221742203058 58  0.00

83 معيد 65550صفر588875شهلء جمال عيسى عبد علي221742203059 59  0.00

94 ناجح 869198989486647شهلء عبيد حسين عليوي221742203060 60  92.43

91 ناجح 919698949599664شوق كريم حسن علي221742203061 61  94.86

98 ناجح 929799959995675صفا احمد هاشم جبار221742203062 62  96.43

87 معيد 7150926434770ضفاف ناهي ياسر مفتن221742203063 63  0.00

74 معيد 585634570صفر50طيبه كاظم صادق عبد الكريم221742203064 64  0.00

83 معيد 0مم85صفرم66عبير ثائر مكي علي221742203065 65  0.00

71 معيد 640م72385255عبير موحان كسار ودان221742203066 66  0.00

76 معيد 0صفر72صفر617180عل كريم جاسم عذيب221742203067 67  0.00

85 معيد 87930م816889غدير أحمد حسن جوده221742203068 68  0.00

98 معيد 0صفرصفر100م96100غدير هادي خضير حسين221742203069 69  0.00

85 ناجح 819294677389581غفران م عبد ا مطير221742203070 70  83.00

صفر معيد 0مم74مصفرمفاطمه حازم م لفته221742203071 71  0.00

91 معيد 0صفر7890837583فاطمه صلح عيسى صباح221742203072 72  0.00

85 ناجح 666788797076531فاطمه عارف عبد الجليل هداد221742203073 73  75.86

94 معيد 0صفرصفرم829299فاطمه عبد الكريم حسن محيسن221742203074 74  0.00

81 ناجح 599183837170538فاطمه فريد محسن مطرود221742203075 75  76.86

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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0ممصفرمصفر54فرح علي عواد جعفر221742203076 76  0.00

84 ناجح 869594948097630مريم جميل عزيز ابراهيم221742203077 77  90.00

95 ناجح 889193829189629مريم حسين علوان جلب221742203078 78  89.86

83 معيد 0صفر42صفر7862صفرمريم حيدر جوار نصيف221742203079 79  0.00

90 ناجح 869197879192634مريم حيدر كريم عطي221742203080 80  90.57

89 معيد 580مصفر645163مريم صبار سرحان جتول221742203081 81  0.00

72 معيد 5055564138500مريم علي عبد الرحيم مزعل221742203082 82  0.00

78 معيد 5450503050390مريم ماجد جبار عبد221742203083 83  0.00

84 معيد 0صفر42صفر565852مريم م محسن م221742203084 84  0.00

89 ناجح 685086766681516مهى خالد سالم جاسم221742203085 85  73.71

65 معيد 0صفرمصفر5470مميامي قيس جاسم م221742203086 86  0.00

83 معيد 6583660صفر8290ميسم رزاق عزيز عبد الحسن221742203087 87  0.00

86 ناجح 878779637873553نبأ عصام غلم جلب221742203088 88  79.00

93 ناجح 959699939786659نبأ م قاسم ياسين221742203089 89  94.14

88 معيد 0صفر8482صفر9084نداء قيس ابراهيم صالح221742203090 90  0.00

79 معيد 0صفرم24مصفرصفرنرجس فاضل هادي صالح221742203091 91  0.00

91 معيد 9880880صفر3538نور الهدى عباس جبار شياع221742203092 92  0.00

78 معيد 530صفر57756979نور الهدى علء حسين عبطان221742203093 93  0.00

86 معيد 77720صفر718299نور الهدى علي حسين شواش221742203094 94  0.00

92 معيد 0صفرمصفر969697نور الهدى علي عبيد حمود221742203095 95  0.00

90 معيد 0صفرصفرصفر8581صفرنور الهدى كاظم علي عويد221742203096 96  0.00

89 معيد 0مم94صفر9689نور ريسان صكبان كزار221742203097 97  0.00

93 ناجح 959794969593663نوره كاظم حدوان عباس221742203098 98  94.71

82 ناجح 859991859291625هاجر أحمد زغير ساجت221742203099 99  89.29

79 معيد 0صفر5664صفرصفر65هبه خضير بحر فياض221742203100 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 الرحمن الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

203رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 730صفر69798273هدى حسن بدر عبيد221742203101 101  0.00

56 معيد 0م3720502934هدى مجيد كاظم عواد221742203103 102  0.00

87 ناجح 819480808093595هدير عارف حسين حميد221742203104 103  85.00

97 ناجح 909798969879655هديل كامل عناد غالب221742203105 104  93.57

91 ناجح 727591837080562هديل ناهي ياسر مفتن221742203106 105  80.29

88 معيد 760م80839970ود عدنان هادي مصارع221742203107 106  0.00

93 ناجح 565779576369474ورود ساجد حسين عبد221742203108 107  67.71

المشاركون

107 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 69 38 % 35.51

 93.46

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

107 

100 

 91.75

97 

89 

103  91102 88 97 0 

86 76 67 59 67 0 

 83.50 83.52 65.69 67.05 69.07 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


