
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 الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 50530م706266آيات رحيم ياسين عبد الرضا221512323003 1  0.00

73 معيد 0م5058م7050مروى حيدر فاضل عبد الرزاق221512323018 2  0.00

66 معيد 5032360%502217أسماء عبد الباري عكلو عجه221742323001 3  0.00

75 معيد 5434525361730أنوار شهيد خلف شهيب221742323002 4  0.00

55 معيد 2229330ثمان5035ابرار جبار وشم علك221742323003 5  0.00

67 ناجح 707373626181487استبرق عجيل يوير حايف221742323004 6  69.57

89 معيد 0صفر696874ممآراء م مفتن حاجم221742323005 7  0.00

50 معيد 5126415250500اسراء مونس عبد كشاش221742323006 8  0.00

84 معيد 0صفرصفرصفر828165اسيل علي سواري طاهر221742323007 9  0.00

70 معيد 500صفر73846067الء عبد الكاظم لزم باتول221742323009 10  0.00

84 معيد 0صفرصفرصفر818068اماني عمران جبار صبر221742323010 11  0.00

71 معيد 0ممم25صفر60امل علي منصور عبد علي221742323011 12  0.00

81 معيد 5736405561510ايات رياض ناهي أبو دوخه221742323013 13  0.00

89 ناجح 828783908582598ايمان حسين ملجي عمير221742323014 14  85.43

87 معيد 0صفرم56صفرمصفرايمان سعدون هداب عجيل221742323015 15  0.00

89 معيد 0ممصفرم96صفرايمان موسى كريم صالح221742323017 16  0.00

68 معيد 31370صفر3232صفرايه كاظم شليبه عبد ا221742323018 17  0.00

77 معيد 5731215028500تقى عبد الزهره علوان حسين221742323020 18  0.00

82 معيد 0صفر5750صفرم80تقى م غانم طلب221742323021 19  0.00

92 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرتمارا حسين داخل هليل221742323022 20  0.00

89 معيد 0صفرصفر98ممصفرثراء م كاظم عبيد221742323023 21  0.00

77 معيد 6440505050500جنان نعيم عويد كندوح221742323024 22  0.00

68 معيد 250م63م6350حنين موسى غريب خابط221742323026 23  0.00

73 معيد 0م37صفرصفرصفر73حوراء سامي زغير خريبط221742323027 24  0.00

92 معيد 830م95م86صفرحوراء كامل صابر حسين221742323028 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 7076415050510حوراء مناف جبار صالح221742323029 26  0.00

74 معيد 5459403134290دعاء خضير عباس عبد221742323030 27  0.00

82 معيد 510م5052م50دعاء رشيد ناجي ميس221742323031 28  0.00

94 ناجح 729470868363562دعاء عبد الحسين حبيب عبد الحسين221742323032 29  80.29

92 معيد 580صفرم725066ديار حسن شريف عويد221742323033 30  0.00

76 معيد 5850275750500رانيه علي حسن ساجت221742323034 31  0.00

85 معيد 5041330صفر39صفررحاب كامل جبر شغناب221742323035 32  0.00

م معيد 0ممممممرسل جبار بشير جاسم221742323036 33  0.00

م معيد 0ممم71صفر87رسل فرحان قاسم كطافه221742323037 34  0.00

71 معيد 0صفرصفرصفرمصفرمرقيه كاظم حسين رضا221742323039 35  0.00

75 ناجح 867450507163469رنا منصور م دسوقي221742323040 36  67.00

77 معيد 0صفرم2260م54روان طارق هادي بدر221742323041 37  0.00

74 معيد 5050315028280ريام سعد مفتن يعقوب221742323042 38  0.00

74 معيد 7323286150510زهراء حسن عطيه حسين221742323043 39  0.00

69 ناجح 688068505064449زهراء سعيد عزيز جازع221742323044 40  64.14

94 ناجح 718971706565525زهراء عبد الحسن جواد م221742323045 41  75.00

78 معيد 410صفر50505050زهراء عبد علي ضيدان فهد221742323046 42  0.00

م معيد 0ممممممزهراء نصير هادي داخل221742323047 43  0.00

90 ناجح 9096941008883641زهراء هاشم مجيد م221742323048 44  91.57

68 معيد 0م5566م69مزهره ناصر بني كناص221742323049 45  0.00

75 معيد 0%16%5139403417زهور احمد نعمه لفته221742323050 46  0.00

79 معيد 38500صفر502851زينب حسين جمعه حسن221742323051 47  0.00

68 معيد 5050413538420زينب سلمان مطر بشاره221742323052 48  0.00

70 معيد 4123300صفر5251زينب سلمان نعمه شغناب221742323053 49  0.00

88 ناجح 776474829479558زينب عطا ا عوده ثجيل221742323054 50  79.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

69 معيد 780صفر7981م87زينب علي صالح سلطان221742323055 51  0.00

66 معيد 5050405036370زينب فاضل جبار م221742323056 52  0.00

83 معيد 540صفر85م6750زينب نعيم عبد عباس221742323057 53  0.00

76 معيد 82790صفرم8075زينب ياسر عطب عواد221742323058 54  0.00

78 معيد 6357505250370ساره بشير علي عبد الحسين221742323059 55  0.00

67 معيد 23360صفر%555017ساره رزاق هاشم دبيان221742323060 56  0.00

84 ناجح 687385676876521ساره رعد قاسم ناصر221742323061 57  74.43

89 معيد 6562543557370سالي عبيد خليف م221742323062 58  0.00

87 ناجح 928787758877593سجا جميل جابر خليف221742323063 59  84.71

65 معيد 0صفرصفر66صفر6467سرى حيدر عبد العالي طاهر221742323065 60  0.00

70 معيد 280صفر54صفر4235سرى علي محسن سمير221742323066 61  0.00

72 معيد 500عشرصفر504226سمر نجم عبد ا عويد221742323067 62  0.00

78 معيد 6230665650500سهام حبيب بخيت راضي221742323068 63  0.00

50 معيد 350صفر25صفر5028شهد علي صياح علي221742323070 64  0.00

73 معيد 540م6050م61شهد هادي سعدون كاطع221742323071 65  0.00

70 معيد 0م5053صفر%4219شيماء عبد الحسين جابر كاظم221742323072 66  0.00

92 معيد 7185656552420ضحى عقيل حيال صالح221742323073 67  0.00

72 معيد 28500%50503116ضحى هاشم صبري عبد221742323074 68  0.00

73 معيد 0صفر5026م3829عبير جاسم م عبيد221742323075 69  0.00

80 ناجح 826372939060540عبير حسن متعب عبد221742323076 70  77.14

64 معيد 6550584258320عذراء ناظم علي رجيب221742323077 71  0.00

80 معيد 0صفر95100م9297عل باسم نواف حشف221742323078 72  0.00

59 معيد 0صفر2031%503311علياء سمير هاشم كاظم221742323079 73  0.00

68 معيد 5861503850260غصون زيد طوين جبر221742323081 74  0.00

77 معيد 8491337958620فاطمه عباس جاسم م221742323083 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار
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323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 919099899592645فاطمه فرج غليم علي221742323085 76  92.14

71 معيد 7186387268580فاطمه م طاهر بلسم221742323086 77  0.00

66 معيد 6054363150410فاطمه م علي حسن ناصر221742323087 78  0.00

76 معيد 7057425840360فاطمه مهدي رسول عبد ا221742323088 79  0.00

68 معيد 3938280%413019فرح عدنان ريسان حسين221742323089 80  0.00

83 معيد 0خمسصفر91م9192فردوس كوطي حسين شناوه221742323090 81  0.00

75 معيد 5860615141500مروه امين حسوني كشيش221742323091 82  0.00

90 ناجح 849591808157578مروه نجم عبد ا فرحان221742323092 83  82.57

73 معيد 0مصفر85صفر87ممريم علي جابر حسن221742323093 84  0.00

صفر معيد 0صفرمصفرمصفرصفرمريم هاشم م علوان221742323094 85  0.00

80 معيد 5967505958330مسار حسين جاسم بايش221742323095 86  0.00

60 معيد 0م41صفر53صفر60مسار سليم ناهي محيسن221742323096 87  0.00

70 معيد 6220500صفر5039ملك وداد حبيب كوتي221742323097 88  0.00

67 معيد 5029360م4123منال تركي عبد عيسى221742323098 89  0.00

88 ناجح 845862705772491ميساء م راشد عبد الرحمن221742323099 90  70.14

79 معيد 0صفر6157355450نبأ مهدي سلطان جابر221742323100 91  0.00

81 معيد 0مصفر24م69صفرنرجس ناظم واجد حمد ا221742323101 92  0.00

80 ناجح 696470505050433نسرين مراد شبيب علوي221742323102 93  61.86

88 معيد 650صفر62695750نشتمان هيثم ضياء سيف221742323103 94  0.00

م معيد 0ممممممنهى باسم كاظم غني221742323104 95  0.00

78 معيد 5558500صفر7360نور الهدى صالح مهدي هاشم221742323105 96  0.00

82 معيد 790م72826377نور الهدى منير عطوان كاظم221742323106 97  0.00

87 معيد 0مممصفر97منور بدر جميل محسن221742323107 98  0.00

72 معيد 500صفر58265035نور حيدر علي خضير221742323108 99  0.00

صفر معيد 0%13صفر50صفر50صفرنور شاكر مفتن منخي221742323109 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0ممممممنور صلح مهدي حسن221742323110 101  0.00

88 ناجح 919687879193633نور عبد الفتاح غالب مكطوف221742323111 102  90.43

91 ناجح 909993979889657نور عبد القادر عبد العالي خشان221742323112 103  93.86

81 معيد 0ممصفرممصفرنور عبد ا إبراهيم عثمان221742323113 104  0.00

82 معيد 5150386258520نور محسن كاظم ساجت221742323115 105  0.00

80 ناجح 717156556752452نورا كامل عجيل شهيب221742323116 106  64.57

73 معيد 5821405338380هاجر اجريس نكاد عوض221742323117 107  0.00

77 معيد 7379554060680هبه كريم لطيف منصور221742323118 108  0.00

79 معيد 6569385659500هبه م عبد الحسين كاظم221742323119 109  0.00

87 ناجح 757777708374543هبه موسى عربي كاظم221742323120 110  77.57

79 ناجح 878672868275567هجران خالد ابراهيم صيهود221742323121 111  81.00

86 ناجح 698570887677551هدى علي سالم جابر221742323122 112  78.71

م معيد 0ممممممهدير حسين مهدي جواد221742323123 113  0.00

71 معيد 2150330صفر5740هديل حسين فياض جوده221742323124 114  0.00

83 معيد 800صفر92899587وسن عبد ا منيور طربوش221742323126 115  0.00

79 معيد 5860413753360يقين شريف صلوي كالط221742323129 116  0.00

74 معيد 0م6172525825يقين وارد حميد حسن221742323130 117  0.00

88 ناجح 838393888789611يقين جمعه موتان نافع221742323131 118  87.29

76 معيد 7653614261500اسراء م صياح كريم221742323132 119  0.00

61 معيد 0%512533504112تبارك م مروح بهينو221742323133 120  0.00

80 ناجح 728175667383530حوراء م عبد علي جحيل221742323134 121  75.71

67 معيد 0م35م52م60ختام عبد الحسين مطلك حواس221742323135 122  0.00

52 معيد 0%11%2517%402511دنيا وحيد سلمان جاسم221742323136 123  0.00

89 معيد 6231562837220روان عيد تعبان كمر221742323137 124  0.00

92 معيد 800مم57م82ريام مالك عبد حسين221742323138 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

63 معيد 5754403328400ريام جاسم م كتاب221742323139 126  0.00

92 معيد 0صفر8193صفر9499زهراء فارس لكين ريسان221742323140 127  0.00

66 معيد 570م50م5656زينب رحيم عجيل شده221742323141 128  0.00

74 معيد 6250633339560شهد نعمة عودة علي221742323142 129  0.00

64 معيد 290م55م5877عل حسين علي خضير221742323143 130  0.00

78 ناجح 696269676371479غفران رحيم تعبان طليع221742323145 131  68.43

78 معيد 7650436067410فاطمة عماد بهلول جلب221742323146 132  0.00

81 معيد 0م40صفرصفر50صفرمروه سعد خلف علي221742323147 133  0.00

صفر معيد 0صفرصفرممممنادية حليس حنفيش رشيد221742323148 134  0.00

54 معيد 0مصفرصفرم5630ندى حيدر عبد العالي هواش221742323149 135  0.00

87 معيد 0ممصفرصفر7779نور زيدان خلف كامل221742323151 136  0.00

75 معيد 5850243642290هبه علي حسن ناصر221742323152 137  0.00

76 معيد 0صفر505362صفر50اسراء شاكر كامل ثويني221742323154 138  0.00

90 معيد 580م50م65صفراسيل عبد الكريم كاظم فليح221742323155 139  0.00

73 معيد 5030385042360اغاريد فيصل ثويني فرحان221742323156 140  0.00

75 معيد 6135335952400انفال صبح خلف صبر221742323157 141  0.00

57 معيد 0%13صفر%12صفر4222بنين مؤيد م محسن221742323158 142  0.00

89 معيد 360ممصفرم57حوراء جعفر فليح حسن221742323159 143  0.00

82 معيد 0م5021صفرم55رقية كريم سعيد تركي221742323160 144  0.00

90 معيد 6866395050530زهراء حسين م نايف221742323161 145  0.00

82 معيد 0مصفر50مصفرمشهد فراس عبودي مهدي221742323163 146  0.00

84 معيد 6150513142500شهد عودة جاسم م221742323164 147  0.00

91 معيد 8090910م84مضحى وهاب عبد الشهيد حسن221742323165 148  0.00

66 معيد 530صفر50522650عل نعيم م حسن221742323166 149  0.00

90 معيد 810صفر74788872غفران صادق نعيم عبد221742323167 150  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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رقم الصفحة :7
ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

87 معيد 6583535031560فاطمة الزهراء احمد حميد حبش221742323168 151  0.00

83 ناجح 675350505660419مريم مثنى جليل هاشم221742323169 152  59.86

75 معيد 5254343350670ميامين صادق جحيج شبيب221742323170 153  0.00

91 معيد 5922890صفر6972نبأ حسين عبد الرزاق حسين221742323171 154  0.00

86 ناجح 645459605787467نور اياد م مبهر221742323172 155  66.71

85 ناجح 765050505058419نور الهدى علي فاضل مطر221742323173 156  59.86

77 معيد 6255516239690هالة شريف كاظم زيادة221742323174 157  0.00

78 معيد 6569505140690ام البنين حسن جعاز م221742323175 158  0.00

97 معيد 0صفر95مصفر91مايات كامل حمود جابر221742323176 159  0.00

81 معيد 0صفرصفر99م7287خديجة كريم قاسم كاطع221742323177 160  0.00

99 معيد 0م10063مصفر91طيبة يوسف فالح عبطان221742323178 161  0.00

75 معيد 0ممصفرصفرممطيف سمير قاسم مهلهل221742323179 162  0.00

85 ناجح 815679505864473عذراء فتحي شنان سهر221742323180 163  67.57

83 معيد 5961503437500هجران عادل مطر بجاي221742323181 164  0.00

المشاركون

164 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 136 28 % 17.07

 97.45

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

157 

153 

 86.39

147 

127 

142  133148 137 137 0 

100 68 102 68 76 0 

 70.42 51.13 68.92 49.64 55.47 0.00
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