
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 ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 0صفرصفرصفرصفر5864ابتهال جاسم مهدي صالح221842393001 1  0.00

98 معيد 96760مم8994ابتهال حسين عويد فريج221842393002 2  0.00

96 ناجح 969993919191657اديان سامي طالب كاظم221842393003 3  93.86

م معيد 0صفرمممصفر61اديان عدنان رحم كنان221842393004 4  0.00

68 معيد 0صفر26صفر595550اديان فاضل منعثر عبد الجليل221842393005 5  0.00

95 ناجح 9410092928688647اروى حسن علي حذيه221842393006 6  92.43

100 ناجح 96100100979799689اسراء موسى حسن كريم221842393007 7  98.43

95 معيد 0صفر90صفر89صفر70اسماء حسن ثجيل عكض221842393008 8  0.00

91 معيد 0صفر58صفر919184اسيل جابر هادي عوفي221842393009 9  0.00

80 معيد 350صفر28صفر6350الهام كريم محمد شناوه221842393010 10  0.00

85 معيد 0مصفرصفر75م67الهام نجم عبد ا مفتن221842393011 11  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرمصفرصفرام البنين يوسف عبد الواحد حمزه221842393012 12  0.00

93 معيد 0ممم52ممامنه حاكم اجليد شيحان221842393013 13  0.00

96 معيد 95750صفر939589امنه رشيد خاجي علي221842393014 14  0.00

89 معيد 0مصفرمصفرم82انفال طالب عبد الجليل مالح221842393015 15  0.00

98 معيد 0صفرممصفرمصفرايات حامد ياسر جبر221842393016 16  0.00

99 معيد 0صفر92صفر929193ايات زهير عبد الحسين مطر221842393017 17  0.00

94 معيد 95800صفر778992ايات نجاح كاظم مونس221842393018 18  0.00

99 معيد 100970م9710096ايمان جابر حجاره ظفير221842393019 19  0.00

95 ناجح 91999891100100674ايمان عظيم عكاب جابر221842393020 20  96.29

93 معيد 0صفر87صفر698089ايناس حسين بريه ثجيل221842393021 21  0.00

99 معيد 0صفر92صفر919885ايه عمار عيدان محمد221842393022 22  0.00

94 معيد 95840صفر969886بنين هاشم كاطع مطرود221842393023 23  0.00

99 ناجح 979998909990672تبارك حسين داود طرهيم221842393024 24  96.00

84 معيد 0%18صفرصفرصفر57صفرتبارك فالح سفاح شمخي221842393025 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 ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممصفرم82صفرتبارك كريم ياسر محسن221842393026 26  0.00

96 معيد 98940صفر959996تبارك محمد جاسم سلطان221842393027 27  0.00

99 ناجح 979999958891668حوراء حامد علي ناصر221842393028 28  95.43

98 معيد 0م93صفرصفر9096حوراء سلم عيدان محمد221842393029 29  0.00

95 معيد 0صفر92صفرصفر94100حوراء عماد حميد سلمان221842393030 30  0.00

96 معيد 9499990صفر9498حوراء كاتب محمد غافل221842393031 31  0.00

م معيد 0ممممممدعاء زياد لهمود فزع221842393032 32  0.00

م معيد 0صفرمصفرصفرم62ديار عبد المير عزيز حبيب221842393033 33  0.00

99 معيد 95880صفر909884رجاء جمعه كريم صبيح221842393034 34  0.00

98 ناجح 95100999810095685رسل احمد راضي فليح221842393035 35  97.86

89 معيد 71500م847571رسل الهدى سعد صالح عبد ا221842393036 36  0.00

99 معيد 0صفر81صفر879587رسل فضيل غيدان مري221842393037 37  0.00

93 معيد 0صفر84صفر908090رسل لطيف سمير سرهيد221842393038 38  0.00

85 معيد 53290صفر698179رفاه عقيل عبد احيمد221842393039 39  0.00

98 ناجح 9598959810099683رمله حسن علي ناصر221842393040 40  97.57

100 ناجح 9899959299100683رواء قاسم محمد خلوي221842393041 41  97.57

91 معيد 200صفرم72م68ريم علوان خضير حسين221842393042 42  0.00

90 معيد 400مم768057زمن دلي عذيب ثجيل221842393043 43  0.00

96 ناجح 939292878494638زهراء جبار رزيج تركي221842393044 44  91.14

93 معيد 710صفرصفرصفر8089زهراء حسين عويد كاظم221842393045 45  0.00

94 معيد 82590صفرصفر7482زهراء عبد المير جحيل مناحي221842393046 46  0.00

88 معيد 76500صفر635082زهراء عليوي حمود ليج221842393047 47  0.00

95 معيد 89780صفر939995زهراء عيسى عذيب ثجيل221842393048 48  0.00

97 معيد 74520صفر907976زهراء محمد كاظم عبادي221842393049 49  0.00

94 معيد 500صفرم8650صفرزهراء مهند غالب عبد الجليل221842393050 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 معيد 0صفر5778صفر9197زينب احمد كاظم عبد الرضا221842393051 51  0.00

95 معيد 7680642274380زينب احمد هادي جاسم221842393052 52  0.00

94 ناجح 9410096929697669زينب ثائر سالم جبر221842393053 53  95.57

98 ناجح 989999949998685زينب حازم محمد عبود221842393054 54  97.86

79 معيد 260صفرصفر51صفر55زينب حامد محمد عليوي221842393055 55  0.00

89 معيد 0صفر50صفر58صفر63زينب حسين جراد لفته221842393056 56  0.00

95 معيد 0صفر75صفرصفرصفر72زينب حسين عويد فريج221842393057 57  0.00

94 معيد 96830صفر909087زينب حميد اعطية عبد ا221842393058 58  0.00

87 معيد 0صفر63صفرصفرصفر65زينب درويش حسن علي221842393059 59  0.00

99 معيد 100960صفر9699100زينب رياض كامل راهي221842393060 60  0.00

98 معيد 0صفر97صفر9598100زينب عدنان صياح طعيمه221842393061 61  0.00

89 معيد 240مصفرم5758زينب علء فليح محسن221842393062 62  0.00

89 معيد 6350403150300زينب علي عبد الرضا عباس221842393063 63  0.00

88 معيد 50420صفر81صفر77زينب فاضل عبيد خالد221842393064 64  0.00

98 معيد 8898870صفر9598زينب كاتب بهلول حمدان221842393065 65  0.00

98 معيد 0صفرصفرمم8085زينب كاظم وجعان نيس221842393066 66  0.00

85 معيد 0صفر77صفر858569زينب كريم حسن بردان221842393067 67  0.00

64 معيد 0م31صفرم6450زينب ماجد محمد فزع221842393068 68  0.00

98 ناجح 858892779466600زينب محمد شياع زوين221842393069 69  85.71

99 ناجح 9694928910087657زينب ياسين غانم فزع221842393070 70  93.86

90 معيد 63300صفر636061ساره جبار فرحان كاظم221842393071 71  0.00

92 معيد 0صفر50صفرصفرصفر69ساره كاتب عناد حسن221842393072 72  0.00

92 معيد 0صفرصفرصفر61صفر82سجود علي حسين طعيمه221842393073 73  0.00

83 معيد 0صفر53صفر64م63سلوى طعيمه سلمان برع221842393074 74  0.00

88 معيد 33250صفر335050سهر مرتضى رحيمه شريف221842393075 75  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 :4
ذي قار

ثانوية ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 ناجح 98991009810099692شفاء مهدي هريبد بردان221842393076 76  98.86

84 معيد 0صفرصفرصفر666170شهلء حسين مهدي صالح221842393077 77  0.00

85 معيد 500م825024صفرشيرين صلح عبد الهادي ناجي221842393078 78  0.00

89 معيد 2030310صفر5560صابرين حسين جبتر حسين221842393079 79  0.00

98 معيد 95780صفر889694ضحى قاسم عذاب هدام221842393080 80  0.00

100 معيد 96740صفر899498عذراء ناظم عباس جنديل221842393081 81  0.00

98 معيد 680صفرصفر889686غدير جميل حسين كريم221842393082 82  0.00

98 معيد 0صفر94صفر9110097فاطمه اسماعيل مظلوم حسون221842393083 83  0.00

95 معيد 64650صفر748773فاطمه عبد المحسن حسوني محمد221842393084 84  0.00

100 معيد 0صفر98صفر979898فاطمه عبد الواحد ظاهر عباس221842393085 85  0.00

98 معيد 97680صفر869189فاطمه عدنان صياح طعيمه221842393086 86  0.00

93 معيد 74580صفر76صفر72فاطمه فلح حسن حمود221842393087 87  0.00

100 معيد 0صفر95صفر979290فاطمه كريم شراد شمخي221842393089 88  0.00

96 معيد 750صفرصفر909198فاطمه محمد عبد المجيد مالح221842393090 89  0.00

99 ناجح 978898649881625فاطمه مهدي صالح عبد ا221842393091 90  89.29

صفر معيد 700صفرصفر978585فاطمه هادي عويد كاظم221842393092 91  0.00

92 معيد 680مصفرصفر9478فرح حامد حسين فنفون221842393093 92  0.00

91 معيد 63500صفر567976فرح رعد جاسم حسين221842393094 93  0.00

94 معيد 69640صفرم9488فضه حسين جاسم حسن221842393095 94  0.00

94 معيد 0مصفرصفرصفرم89ليلى نجم عبد ا مفتن221842393096 95  0.00

88 معيد 220صفرم757362مريم جبار حلو شلش221842393097 96  0.00

84 معيد 25310واحد405235مريم حسن بجاي هريس221842393098 97  0.00

98 ناجح 9610097869088655مريم علوان عوده حميدي221842393099 98  93.57

91 معيد 51400صفر575756مريم كاظم محمد فليح221842393100 99  0.00

93 معيد 50380صفر78صفر55مريم مرتضى رحيمه شريف221842393101 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 ابن الهيثم  الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

393رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

73 معيد 220مصفرم5850منى بلل فنطيل شعلن221842393102 101  0.00

76 معيد 0%2814صفر657355ميران عقيل عبد احيمد221842393103 102  0.00

100 معيد 0صفر86صفرصفر9297نبأ سعد فاضل عزيز221842393104 103  0.00

99 معيد 100910صفر919795نبأ منذر جاسم محمد221842393105 104  0.00

75 معيد 0تسع20صفر22صفر39نبأ وسام جاسم محمد221842393106 105  0.00

90 معيد 0مصفرم747974نسمه زمن احمد عبد الحميد221842393107 106  0.00

77 معيد 280مممم50نور الهدى جاسم خليل حمود221842393108 107  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفر78صفرنور الهدى عزيز حسين غولي221842393109 108  0.00

م معيد 71600صفر41صفر74نور الهدى محمد جواد كاظم221842393110 109  0.00

86 معيد 2341270صفر61صفرنور رعد عبد ا عبيد221842393111 110  0.00

68 معيد 0صفر25صفر38صفر54نور طالب عاجل عبد221842393112 111  0.00

79 معيد 0صفر29صفر525034هدى حسن هادي ساير221842393113 112  0.00

97 معيد 0صفرمم9210087هديل احمد هجهوج شياع221842393114 113  0.00

100 ناجح 889287739670606هديل محمد شياع زوين221842393115 114  86.57

78 معيد 52610صفر615055وجدان غالب محمد جبر221842393116 115  0.00

96 معيد 6550703135320يقين باسم جميل سوادي221842393117 116  0.00

المشاركون

116 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 98 18 % 15.52

 97.30

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

111 

108 

 90.35

114 

103 

106  105100 103 107 0 

91 77 21 72 51 0 

 85.85 73.33 21.00 69.90 47.66 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


