
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 القلعة الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

204رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 معيد 987994950صفر90اديان رسول غالي مطر221742204001 1  0.00

80 ناجح 816383789380558ازهار عبد الحسن حنون فارس221742204002 2  79.71

97 ناجح 879088949990645ازهار عبد ا جبار كزار221742204003 3  92.14

94 ناجح 91100999699100679ازهار علي ديوان شباط221742204004 4  97.00

81 معيد 5781790صفر8281استبرق سامي كشيش ناصر221742204005 5  0.00

95 ناجح 8696998310090649اسراء كامل سلمان حمود221742204006 6  92.71

95 ناجح 979994969996676اسماء جليل ناهي جدوع221742204007 7  96.57

88 معيد 6452544068540اسماء لطيف جحيل مخيلف221742204008 8  0.00

90 ناجح 887894669086592اسيل احمد كريم صكبان221742204009 9  84.57

99 معيد 9398820صفر8588اسيل سعيد حميد كاظم221742204010 10  0.00

70 معيد 5627303534400اشراق صلح عبد الرضا ساجت221742204011 11  0.00

83 معيد 6964398656620الء سلمان كريم جبير221742204012 12  0.00

90 ناجح 9299938293100649اماني مهوس شاني جليف221742204013 13  92.71

صفر معيد 0مم95م100مامنه عبد الحسن خلوهن ناصر221742204014 14  0.00

90 معيد 0صفر9087صفر8393امنه مجيد ثجيل مطشر221742204015 15  0.00

94 ناجح 808288929591622ايات كامل حبيب عبد221742204016 16  88.86

80 معيد 0م6479507071ايات م نزال جبر221742204017 17  0.00

97 ناجح 959510010010099686ايمان طالب عبد الرضا ساجت221742204018 18  98.00

96 ناجح 909491889999657بتول حسن فلح مهدي221742204019 19  93.86

90 معيد 6852505550310بسمه م سلمان حمود221742204020 20  0.00

91 معيد 6438505261500بنين احمد بطيل حبوش221742204021 21  0.00

87 معيد 70870صفر848279بنين عباس حنظول خضير221742204022 22  0.00

79 معيد 267690710صفر66تبارك سلمان مجيد كاظم221742204023 23  0.00

96 ناجح 909382859989634ثريا ساجت مجيد كاظم221742204024 24  90.57

96 ناجح 848692847992613حنان باسل حاشوش عبيد221742204025 25  87.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور
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85 معيد 525155520صفر78حنان نعمان ذياب عوده221742204026 26  0.00

88 ناجح 685350576962447حنين علي حسين جاسم221742204027 27  63.86

86 معيد 0صفر29صفر5023صفرحنين مهدي صالح وارد221742204028 28  0.00

96 معيد 0صفر88صفرصفر8995حوراء اركان م حلو221742204029 29  0.00

83 معيد 65500صفر667353حوراء امين رحيم شاكر221742204030 30  0.00

90 معيد 0صفر7079م62صفرحوراء سلم عيدان م221742204031 31  0.00

92 ناجح 897988749388603حوراء موسى ساجت وني221742204032 32  86.14

90 ناجح 748796818083591دعاء خالد حسن علي221742204033 33  84.43

90 معيد 0صفر8795م8997دعاء راهي جوده مانع221742204034 34  0.00

90 معيد 505063750صفر63دعاء زياد سرحان عذاب221742204035 35  0.00

98 ناجح 969899100100100691دلل علي حسن غركان221742204036 36  98.71

91 معيد 0صفر87صفر869073رانيا احمد حاتم سعدون221742204037 37  0.00

94 ناجح 809285739488606رتاج اسماعيل نجم فرهود221742204038 38  86.57

67 معيد 0صفرصفرمصفرصفر57رغد قاسم جياد كاظم221742204039 39  0.00

93 ناجح 696559566671479رنا شعلن غضبان م221742204040 40  68.43

97 ناجح 889595789188632رنا يونس عطا م221742204041 41  90.29

96 معيد 0صفر9096م8890رواسي طالب م عبد221742204042 42  0.00

94 معيد 847799900صفر93زهراء حسين شنين جخيم221742204043 43  0.00

95 ناجح 919295919985648زهراء داود سلمان م221742204044 44  92.57

95 معيد 4085660م79صفرزهراء رياض عباس خشلوك221742204045 45  0.00

86 معيد 0صفر7291مصفر76زهراء سرحان بنيان غزاي221742204046 46  0.00

96 معيد 0صفر8895877393زهراء سلمان رحيمه حسين221742204047 47  0.00

99 ناجح 969595849296657زهراء شلل دايخ طشطوش221742204048 48  93.86

م معيد 0ممممممزهراء عزيز زغير حسوني221742204049 49  0.00

91 معيد 7569325070670زهراء كريم مياح م221742204050 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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96 معيد 94970صفر949499زهراء م صاحب رهيف221742204051 51  0.00

83 ناجح 718868949381578زهراء مشتاق طالب عبد الحسين221742204052 52  82.57

97 ناجح 939998929799675زهراء موحد عبد الصاحب مهدي221742204053 53  96.43

94 ناجح 909088668993610زهراء ناطق عبد الكاظم شنيار221742204054 54  87.14

92 ناجح 869496979895658زهراء وسام صالح عيسى221742204055 55  94.00

85 ناجح 726566708157496زهراء وسام مزهر كزار221742204056 56  70.86

78 معيد 0م6457معشر70زينب حسن عبد علي حتاي221742204057 57  0.00

96 ناجح 927973998992620زينب حميد جاسم م221742204058 58  88.57

93 معيد 5650503070540زينب سعدون جوده صالح221742204059 59  0.00

92 معيد 0صفر8391صفر8780زينب علي حسين رخيص221742204060 60  0.00

95 معيد 7589840صفرصفر80زينب علي وادي سفاح221742204061 61  0.00

91 ناجح 665084696668494زينب كاظم راهي جلود221742204062 62  70.57

78 ناجح 597761708287514زينب م تعبان غنم221742204063 63  73.43

97 ناجح 838595858884617زينب نبيل عربيد حسين221742204064 64  88.14

98 معيد 0م7283صفر7659زينب يعكوب يوسف خريبط221742204065 65  0.00

94 معيد 87890صفر758794سارة عقيل راضي جعفر221742204066 66  0.00

95 معيد 0صفر9693صفر8698سبأ م حوني جابد221742204067 67  0.00

97 ناجح 848693869685627سجا حنون كنيفر زامل221742204068 68  89.57

93 معيد 0صفر8894صفر8596سجا مازن حمدي نعمه221742204069 69  0.00

94 ناجح 815480507471504سجى حسين علي مهوس221742204070 70  72.00

94 ناجح 887468687068530سجى سلمان جوده صالح221742204071 71  75.71

96 معيد 6681690مصفر82سجى مطشر طعيمه زغير221742204072 72  0.00

87 معيد 5261650صفر6174شيماء سامي سلمان عباس221742204073 73  0.00

88 معيد 5354393250630صابرين هادي جبر شنيف221742204074 74  0.00

94 معيد 0صفر8598م8788ضحى اثير ابراهيم جبار221742204075 75  0.00
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98 ناجح 769283818988607ضحى جبار كريم كنان221742204076 76  86.71

97 ناجح 878996979998663ضحى صابر كاظم طه221742204077 77  94.71

97 معيد 95910صفر919192ضحى فرحان نايف خباط221742204078 78  0.00

97 ناجح 9610088949798670غدير حامد كاظم مرهج221742204079 79  95.71

93 معيد 98890صفرم9099غسق جليل حران م221742204080 80  0.00

94 معيد 810صفر72806262فاطمه اسماعيل علي طاهر221742204081 81  0.00

100 ناجح 919094879999660فاطمه رزاق جليل حسين221742204082 82  94.29

91 ناجح 899079807987595فاطمه عقيل محمود كاظم221742204083 83  85.00

92 ناجح 908894969793650فاطمه قاسم شعلن بوشي221742204084 84  92.86

91 معيد 99780صفر86صفر84فاطمه كريم سموم مهون221742204085 85  0.00

99 معيد 8688760صفر9072فاطمه محسن جبر كاظم221742204086 86  0.00

93 ناجح 788082878582587كوثر عبد الكريم حيدر كيوش221742204087 87  83.86

94 ناجح 9210097959892668لينا جميل عبد الرزاق موسى221742204088 88  95.43

94 ناجح 846760967969549مريم حميد جاسم م221742204089 89  78.43

81 معيد 6366690صفر5361مريم خلف خنجر واوي221742204090 90  0.00

94 ناجح 918593939485635مريم علي زغير عساف221742204091 91  90.71

93 معيد 0صفر859191ممملك صباح حمود ثامر221742204092 92  0.00

97 ناجح 837782679285583مها كريم رحيل حوذان221742204093 93  83.29

91 معيد 790صفر7989صفر92نبأ احمد كاطع جدوع221742204094 94  0.00

85 معيد 9476900م74صفرنبأ عقيل سعيد ايدام221742204095 95  0.00

82 ناجح 776870897266524نجوى ثائر جمعه مجلي221742204096 96  74.86

94 معيد 6475830صفر7886نرجس خضير فرهود منخي221742204097 97  0.00

97 ناجح 939298879889654نور الهدى فاضل خليف حسن221742204098 98  93.43

م معيد 0مممممصفرنور جواد عبد الكاظم مكي221742204099 99  0.00

96 ناجح 949610010010099685نور ساجت عوده حميدي221742204100 100  97.86
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97 ناجح 849186919393635نور عصام خضير غالي221742204101 101  90.71

92 معيد 0صفر6757776354نور ماجد داخل عبد الزهره221742204102 102  0.00

95 ناجح 90100100959791668نور محسن شياع حذيه221742204103 103  95.43

92 معيد 500صفر78صفرصفرصفرنورس عادل مطشر عكار221742204104 104  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرصفر99صفرنورس علي حياوي ليذ221742204105 105  0.00

79 معيد 0مممممتسعنوره منير كاظم جدوع221742204106 106  0.00

96 ناجح 92981009610094676هبه لعيبي سلمان فيصل221742204107 107  96.57

92 ناجح 677673566254480هجران محسن حبيب محيسن221742204108 108  68.57

95 ناجح 94981001009797681هدى ناصر دعار جبر221742204109 109  97.29

95 ناجح 92989910010097681وجدان فاضل فنيطل عبيد221742204110 110  97.29

96 معيد 0صفر587772صفر83وسن ستار عامر زغير221742204111 111  0.00

84 ناجح 819291899787621وقار عبد الرزاق اسماعيل سهر221742204112 112  88.71

89 ناجح 677285989575581ولء ابراهيم ريسان طه221742204113 113  83.00

92 ناجح 758057727477527ياسمين رشيد حمادي سفاح221742204114 114  75.29

المشاركون

114 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 58 56 % 49.12

 98.21

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

112 

110 

 92.79

111 

103 

110  100110 110 106 0 

94 78 94 103 87 0 

 85.45 78.00 85.45 93.64 82.08 0.00
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