
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

2018/2017

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

78 معيد 0صفر6729615459ابتسام نعيم عطشان محسن221842323001 1  0.00

84 معيد 51400صفر605965ابرار جميل ريسان عبد ا221842323002 2  0.00

86 معيد 5950502650310احرار عبد الكريم علي عطر221842323003 3  0.00

90 معيد 6359592735380اديان حازم حسين منخي221842323004 4  0.00

95 معيد 635068600صفر64استبرق علي راضي شريف221842323005 5  0.00

88 معيد 68730صفر746675اسراء شاكر كامل ثويني221842323006 6  0.00

79 معيد 6157542864220اسراء علي شريف علي221842323007 7  0.00

91 معيد 680مصفر87م78اسراء محمد جعفر عذافه221842323008 8  0.00

98 معيد 0صفر91صفر959399اسراء يسر محمد عبد221842323009 9  0.00

78 معيد 0صفرم2228م50اسيا اجريس نكاد عوض221842323010 10  0.00

97 ناجح 858991768286606اسيل علي سواري طاهر221842323011 11  86.57

96 معيد 5853504025330اشواق حسب شنان ثويني221842323012 12  0.00

95 معيد 0مم7429م61اطياف هزاع عون راشد221842323013 13  0.00

99 معيد 96810صفر938894افنان نصر ا نعمه حسين221842323014 14  0.00

89 معيد 410صفر7635صفر66اكرام علي حسين عوده221842323015 15  0.00

99 معيد 9492810مممالء صبري عبد عسكر221842323016 16  0.00

94 معيد 57870صفر71صفر74التفات عزيز صكبان غافل221842323017 17  0.00

78 معيد 50260صفر573150امال سعد غالي محمد221842323018 18  0.00

92 معيد 50500صفرصفر6155امال شعبان علي حمود221842323019 19  0.00

86 معيد 350صفر76867550اماني عمران جبار صبر221842323020 20  0.00

88 معيد 0صفرصفر7734صفر63آيات أديب داود زبون221842323021 21  0.00

100 معيد 0صفر100مم99صفرايات كامل حمود جابر221842323022 22  0.00

م معيد 0مم74م89100ايات محمد هاشم عبد221842323023 23  0.00

98 معيد 0صفرصفرصفر869880ايثار عباس نشيد بوهان221842323024 24  0.00

100 معيد 90900صفر788590ايلف فاضل عريبي محمد221842323025 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
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المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 6957634051550ايمان كامل عويد نعيم221842323026 26  0.00

73 معيد 0ممصفر676276ايه باهض مكطوف شنين221842323027 27  0.00

69 معيد 50500واحد57%5119بدور مهدي صويني زايد221842323028 28  0.00

94 معيد 0صفرمم555564براق نعمان علي سكران221842323029 29  0.00

100 معيد 99970صفر100صفر97بصائر ذياب عبادي عبود221842323030 30  0.00

80 معيد 6365622955350تبارك سالم عبيد مرهج221842323031 31  0.00

71 معيد 5534245050340تبارك محمد مروح بهينو221842323032 32  0.00

86 معيد 350م29صفرم50تبارك وحيد عباس حاجم221842323033 33  0.00

90 معيد 5950653850380تقى عبد الزهرة علوان حسين221842323034 34  0.00

97 معيد 0عشر50%4119م51تقى علي حمود زاير221842323035 35  0.00

79 معيد 0صفر36%18صفر5950جمانه ثائر مايح ثجيل221842323036 36  0.00

م معيد 0م%17م6322%17حنان لطيف ابراهيم جانه221842323037 37  0.00

78 معيد 42270%50503515حنين علي محمد صيوان221842323039 38  0.00

98 معيد 0مصفرممممحنين علي ياسين عبد علي221842323040 39  0.00

69 معيد 5050572356500حنين قاسم عبد خضير221842323041 40  0.00

57 معيد 34380%15صفر5029حنين كاظم عبد نوماس221842323042 41  0.00

99 معيد 0صفرصفرصفر796871حنين محمد خضير عباس221842323043 42  0.00

76 معيد 5753504132230حنين موسى غريب خابط221842323044 43  0.00

89 معيد 290مصفرصفرم71حوراء احمد حسن حمادي221842323045 44  0.00

76 معيد 5171503650330حوراء جعفر فليح حسن221842323046 45  0.00

83 معيد 6261703650500حوراء سمير عبد الستار حسون221842323047 46  0.00

79 معيد 320صفر5020م33حوراء شاكر عاجل دويش221842323048 47  0.00

100 معيد 99920صفرصفر9597حوراء كامل صابر حسين221842323049 48  0.00

99 معيد 0صفر9196صفر8989خديجة كريم قاسم كاطع221842323050 49  0.00

87 معيد 5455550م61مدعاء رشيد ناجي ميس221842323051 50  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 :3
ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017
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323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 4259520م5061دعاء سعيد شهاب نجم221842323052 51  0.00

66 معيد 5021245067580دعاء ناصر محمد صيهود221842323053 52  0.00

81 معيد 220م20%363514دنيا وحيد سلمان جاسم221842323054 53  0.00

75 معيد 6129533440350رؤيا محمود عبود حميد221842323055 54  0.00

86 معيد 50230صفرصفرم53رحاب عبد الزهرة وداعه عباس221842323057 55  0.00

100 معيد 0م10093صفر98100رسل جبار بشير جاسم221842323059 56  0.00

94 معيد 0صفرصفرم929397رسل فرحان قاسم كطافه221842323060 57  0.00

89 معيد 0%234015%583414رقاد باسم جواد محسن221842323061 58  0.00

95 معيد 0ممصفر55مصفررقيه كريم سعيد تركي221842323062 59  0.00

97 معيد 6753603660500روان عيد تعبان كمر221842323064 60  0.00

88 معيد 500م57تسع69مروان كريم كاظم وايد221842323065 61  0.00

91 معيد 52680صفر79م68ريام جاسم محمد كتاب221842323066 62  0.00

96 معيد 0صفرم76737352زهراء جمال غني جوني221842323067 63  0.00

98 معيد 7384502042500زهراء حامد مردان هادي221842323068 64  0.00

م معيد 0ممصفر67م59زهراء حسين جابر جعين221842323069 65  0.00

99 معيد 0صفر64صفر638079زهراء حميد نجم عبد الوهاب221842323070 66  0.00

77 معيد 50320صفر576039زهراء حيدر منجل سعيد221842323071 67  0.00

96 معيد 0صفر36مصفرم70زهراء صبيح تعبان طليع221842323072 68  0.00

90 معيد 0صفرصفرصفرصفر6069زهراء عمار سلمان حميد221842323073 69  0.00

100 معيد 0صفرصفرممصفرصفرزهراء فزع كميز ضهد221842323074 70  0.00

91 معيد 7865503455370زهراء فلح حسن عبيد221842323075 71  0.00

76 معيد 5050353442250زهراء محمد كاظم جلوب221842323076 72  0.00

97 معيد 0م67صفر8979مزهره ناصر بني كناص221842323077 73  0.00

96 معيد 0م5069م7482زينب حسن عبد علي حتاي221842323078 74  0.00

84 معيد 500صفر25صفر5052زينب حسين جمعه حسن221842323079 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور

المعدل

الحيائي

97 معيد 0م54صفر706869زينب رحيم عجيل شده221842323080 76  0.00

94 معيد 7371503250370زينب سلمان نعمه شغناب221842323081 77  0.00

91 معيد 52500صفر633586زينب عباس متعب عواد221842323082 78  0.00

78 ناجح 618269797253494زينب علي صبر جاسم221842323083 79  70.57

92 معيد 888176950م95زينب عماد محسن عباس221842323084 80  0.00

90 معيد 0صفر34صفر575640زينب محمد عطيه هيونطه221842323085 81  0.00

77 معيد 0م37مصفر5050ساره رزاق هاشم دبيان221842323086 82  0.00

89 معيد 54500صفر676467ساره علي عبد الستار علوان221842323087 83  0.00

100 معيد 0م85صفرم9778ساره علي كامل موسى221842323088 84  0.00

73 معيد 6051503459500سجى قحطان عناد طاهر221842323090 85  0.00

87 ناجح 646050678761476سجى محمد غازي حمود221842323091 86  68.00

98 معيد 0صفر95صفرم8883سحر مجيد صابر ناصر221842323092 87  0.00

86 معيد 0صفر53صفر66صفر83سرى حيدر عبد العالي طاهر221842323093 88  0.00

77 معيد 0%395723343219سرى علي محسن سمير221842323094 89  0.00

87 معيد 6173832857500سمر نجم عبد ا عويد221842323095 90  0.00

94 ناجح 879592769089623سندس حسين علي محسن221842323096 91  89.00

90 معيد 5642622032200شاهيناز عبد المنعم كاظم حسين221842323097 92  0.00

87 معيد 6564594050360شمس عواد ثجيل رخيص221842323098 93  0.00

84 معيد 5756555050320شهد سالم جبار خريبط221842323099 94  0.00

98 معيد 0صفرصفر96صفرصفر90شهد شتام صلل حبيب221842323100 95  0.00

89 معيد 350%19صفرصفر5058شهد علي صياح علي221842323101 96  0.00

83 معيد 3350280%505518شهد فراس عبودي مهدي221842323102 97  0.00

94 معيد 50620صفرصفرصفر73شهد نعمه عوده علي221842323103 98  0.00

76 معيد 0%503517م%4219شيماء عبد الحسين جابر كاظم221842323104 99  0.00

صفر معيد 0صفرصفرمصفرصفر74صفا سعد عبد الحميد عبد السادة221842323105 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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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 :5
ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

323رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 معيد 660مصفر688163ضحى حيدر حاجم مالح221842323106 101  0.00

74 معيد 5454622650360طيبه حسين سعيد راضي221842323107 102  0.00

84 معيد 500%5783605013طيبه مؤيد عيسى اسمير221842323108 103  0.00

91 معيد 6975844263750طيبه مسلم جبار جعيول221842323109 104  0.00

م معيد 0ممصفرمصفرصفرطيبه يوسف فالح عبطان221842323110 105  0.00

99 معيد 862440650صفر72علياء برزان عطب صكر221842323111 106  0.00

80 معيد 2727270صفر5454علياء سمير هاشم كاظم221842323112 107  0.00

92 معيد 7550405641540غدير عبد الكاظم عبيد ظاهر221842323113 108  0.00

92 معيد 0مصفرصفرمم69غفران خلف إرحيم عبد ا221842323114 109  0.00

88 معيد 0%18ممصفر100صفرغفران يحيى طالب سعود221842323115 110  0.00

91 معيد 0صفرصفر57صفر6890فاطمة حسن عبد ا جعاز221842323116 111  0.00

90 معيد 0مصفرصفرصفرم84فاطمة رحيم مشتت حمد221842323117 112  0.00

91 ناجح 707353506959465فاطمه شاكر عزيز طلب221842323118 113  66.43

99 ناجح 949695887590637فاطمه قاسم عدنان عزيز221842323119 114  91.00

99 معيد 950صفرصفر929188فاطمة محمد شداد صيوان221842323120 115  0.00

98 ناجح 859188967993630فاطمه يحيى طالب ثجيل221842323121 116  90.00

99 معيد 880صفر8076%8019فرقان حميد بدر ناصر221842323122 117  0.00

100 معيد 86740مصفر97مكوثر راجي غني ريسان221842323124 118  0.00

97 معيد 38550م713150لمياء خضير سبع فزاع221842323125 119  0.00

94 معيد 52210صفر775325ليليان حسين فرحان عبيد221842323126 120  0.00

90 معيد 0صفرمصفرصفرصفرصفرمروة سعد خلف علي221842323127 121  0.00

84 معيد 4050310صفر7059مريم باسم محمد حسن221842323128 122  0.00

م معيد 0صفرمصفرمصفرصفرمريم سلم مدلول عويد221842323129 123  0.00

100 ناجح 959389869199653مريم شلواح عجيل ثعيول221842323130 124  93.29

97 معيد 850صفرصفرصفرصفرصفرمريم هاشم محمد علوان221842323132 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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90 معيد 0م2139صفرم42منال جبر مدلول عجيل221842323133 126  0.00

99 معيد 0صفرصفرصفرصفر74صفرمنال رزاق محسن علي221842323134 127  0.00

98 معيد 0صفرصفرصفرمصفر52ناديه حليس حنيفش رشيد221842323135 128  0.00

100 معيد 0مصفرصفرمصفر85نبأ معتز وداعه مان ا221842323136 129  0.00

96 معيد 0صفر50صفر777459نبأ محمد نعمه طاهر221842323137 130  0.00

صفر معيد 0ست95233436منرجس ناظم واجد حمد ا221842323138 131  0.00

99 معيد 0م79مممصفرنهى باسم كاظم غني221842323139 132  0.00

88 معيد 0مصفرصفرصفرمصفرنور اركان محمد ميس221842323140 133  0.00

99 معيد 51500صفر797155نور الهدى صباح كاظم حمد221842323141 134  0.00

66 معيد 33250صفر503925نور الهدى علي سلمان جدعان221842323142 135  0.00

100 معيد 0مممصفر95صفرنور بدر جميل محسن221842323143 136  0.00

87 معيد 27220م515036نور جعفر رشيد محي221842323144 137  0.00

93 معيد 0صفرصفرمصفر6450نور زيد عبيد شناوه221842323145 138  0.00

100 معيد 910مصفرصفر9396نور زيدان خلف كامل221842323146 139  0.00

97 معيد 340مصفرصفر8466نور سعد عبد الملك عمران221842323147 140  0.00

95 معيد 0ممصفرم5150نور شاكر مفتن منخي221842323148 141  0.00

92 معيد 500م32صفر8724نور علي ابراهيم ضيدان221842323149 142  0.00

93 معيد 42510صفر595056نور محيبس عليعل مونس221842323150 143  0.00

م معيد 0ممصفر35م42نورس ناصر عبد ىالحسين فرج221842323151 144  0.00

100 ناجح 929381505291559هبه رياض عبد حسين221842323152 145  79.86

95 معيد 0ممصفرصفر42مهبه ماجد حميد بدع221842323153 146  0.00

99 معيد 0م83صفر787073هبه مراد غياض سوادي221842323154 147  0.00

82 معيد 52400%5012م66هدى حسين جوده مصحب221842323155 148  0.00

صفر معيد 0ممم63مصفرهدى سعد جاسم محمد221842323156 149  0.00

93 معيد 7071504356400هدير رحيم محمد عجيل221842323157 150  0.00
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83 معيد 39200%13تسع5033هديل عمار عبد ا محمد221842323158 151  0.00

م معيد 0صفرمم36ممهديل ناصر سلمان كاظم221842323159 152  0.00

97 معيد 8060613872560هديه كاظم عوض كوبان221842323160 153  0.00

م معيد 0ممممصفرصفرهناء جاسم هلل ناشي221842323161 154  0.00

87 معيد 0صفر61صفر625056هناء علي محمد موسى221842323162 155  0.00

89 معيد 86750صفر698989هند رائد علي حسين221842323163 156  0.00

76 معيد 0%3115صفر%535017هيام ثائر عطا كريم221842323164 157  0.00

96 معيد 7236503562500وجدان غني علي عوده221842323165 158  0.00

92 معيد 57500صفر686850وسن احمد طارش جبر221842323166 159  0.00

89 معيد 41390صفر658133وسناء عبد علي شغي221842323167 160  0.00

87 معيد 6273423453610ياسمين راجي داخل حسن221842323168 161  0.00

96 معيد 6858683252610ياسمين علي عوده غازي221842323169 162  0.00

99 معيد 270مم726250ياسمين علي موحان حسن221842323170 163  0.00

98 معيد 0صفر50صفر746256يقين طاهر هاشم جار ا221842323171 164  0.00

74 معيد 500صفرصفر32صفر61آيات حيدر عطيه مسعد221842323172 165  0.00

100 معيد 0صفر878088صفر86آيات جاسم كريم جبر221842323173 166  0.00

100 معيد 840مصفر848990اخلص راضي سمير عكل221842323174 167  0.00

م معيد 970صفر100صفر8494الء عدنان حسن سعدون221842323175 168  0.00

96 معيد 981000صفر949692اسيل محسن قاسم منذور221842323176 169  0.00

99 ناجح 9598931009910090684آيات حمد والي صحن221842323177 170  97.71

92 ناجح 859471615679538ام البنين علي ناصر عطية221842323178 171  76.86

95 معيد 77810صفر798783اديان مهدي محمد مهدي221842323179 172  0.00

93 معيد 6776606026500آيات قادر فرهود ريكان221842323180 173  0.00

100 معيد 89881000م9195آيات كاظم جبر سدخان221842323181 174  0.00

100 معيد 89900صفرصفر9599اسراء سامي هاشم عليوي221842323182 175  0.00
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100 ناجح 941007789100100660اديان وجيه حسين علي221842323183 176  94.29

100 ناجح 959996959691672براء طاهر حاتم طاهر221842323184 177  96.00

98 ناجح 758579558459535براء احمد علي خليل221842323185 178  76.43

90 معيد 0صفر8696صفر8691تبارك ثائر علي صالح221842323186 179  0.00

96 ناجح 88968692899481641جمانه صادق حسن جاسم221842323187 180  91.57

96 ناجح 97100961009710089686حنين محمد مهدي جخيم221842323188 181  98.00

98 معيد 90810صفر888960حوراء جعفر كاظم عبد الحسين221842323189 182  0.00

89 معيد 6262602630500حوراء ابراهيم سداوي صوين221842323190 183  0.00

م معيد 880صفر889097مخلود مايد يوسف ظاهر221842323191 184  0.00

100 معيد 81900صفر839591دعاء رزاق فهد وصخ221842323192 185  0.00

91 ناجح 837689655670530دعاء طعمة شروفي زاير221842323193 186  75.71

100 ناجح 969684879996658دعاء محمود شريف حميد221842323194 187  94.00

97 معيد 70660صفر628491رويدة كريم حسن ثامر221842323195 188  0.00

100 معيد 95930صفر979893زينب عبد الجليل محمد علي221842323196 189  0.00

91 معيد 51650صفر7469صفرزينب عبد الحسين عبد ا شجر221842323197 190  0.00

100 معيد 0صفر98100صفر92100زينب جاسب فرهود صكبان221842323198 191  0.00

100 ناجح 799483598282579زهراء ياسر بدر موحان221842323199 192  82.71

95 معيد 0م98صفر989895زهراء سالم محمد دعبول221842323200 193  0.00

100 ناجح 979499949587666زهراء كريم جهيد فليح221842323201 194  95.14

98 ناجح 99100989410099688زهراء عدنان محمد حمود221842323202 195  98.29

100 ناجح 91100971009810094686زهراء حميد عبد جويد221842323203 196  98.00

95 معيد 0صفر97صفر949694زهراء علي فتاح حمدان221842323204 197  0.00

100 معيد 0صفر92صفر949893زهراء عبد الباري عبد خلف221842323205 198  0.00

93 معيد 3567610صفر7484زهراء جمعة عبد ناصر221842323206 199  0.00

95 معيد 50500صفر756071زهراء كاطع ديوان عبود221842323207 200  0.00
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100 ناجح 899491888990641سارة عزيز حسين عمران221842323208 201  91.57

100 معيد 75730صفر828182سنا عطية كامل غلب221842323209 202  0.00

79 ناجح 9410096849498645سرى جواد كاظم ضيدان221842323210 203  92.14

91 معيد 0صفر5091صفر8482شهلء فاضل ابراهيم محمد221842323211 204  0.00

100 معيد 930م9282م87شهد عبد الكاظم كاطع هاني221842323212 205  0.00

98 ناجح 909887637982597عذراء علي ياسر خضير221842323213 206  85.29

100 معيد 100100920م98100فاطمة حيدر جويد حسين221842323214 207  0.00

96 ناجح 9910098969998686فاطمه حسين جبار عبد221842323215 208  98.00

95 معيد 5372670صفر7579فاطمة جعفر سلمان ليهوب221842323216 209  0.00

98 ناجح 96100100939996682منى خير ا صبيح جويهل221842323217 210  97.43

100 ناجح 9610095939893675مريم جاسم داود حسين221842323218 211  96.43

96 ناجح 9210084538094599نبأ محمد نوح علي221842323219 212  85.57

100 ناجح 96100959999100689نور الهدى كمال حمود سعدون221842323220 213  98.43

100 ناجح 878591806895606نور الزهراء احمد حسن منصور221842323221 214  86.57

100 ناجح 919889929695661نور الهدى طالب سنيم سفيح221842323222 215  94.43

100 ناجح 9598100999910087691نور الهدى فاخر فليح حسن221842323223 216  98.71

91 معيد 88800%89919311نور الهدى حميد كافي عوده221842323224 217  0.00

100 ناجح 9710098929597679نور الهدى رحيم مطر كوبان221842323225 218  97.00

100 معيد 85820صفر90صفر94هدى هادي جسام محمد221842323226 219  0.00

100 ناجح 918188887993620هدى عادل عبد ا حسين221842323227 220  88.57

100 ناجح 898374546868536هنادي حيدر عبد المنذر عثمان221842323228 221  76.57

97 معيد 720صفرصفر778279آيات عبد الحسين عبد الرزاق جعفر221842323229 222  0.00
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المشاركون

222 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 186 36 % 16.22

 98.58

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

212 

209 

 89.62

212 

190 

197  201202 191 194 5 

157 134 68 130 108 5 

 79.70 66.67 33.66 68.06 55.67 100.00
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