
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 الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 838871735075537اديان اسعد جاسم حامي221842112001 1  76.71

100 ناجح 92100941009297675اديان جبار عذيب جكان221842112002 2  96.43

96 راسب 0غ65غ778376اديان يونس محمد غياض221842112004 3  0.00

95 راسب 0غ8698878794افنان كاظم شهد عواد221842112005 4  0.00

99 ناجح 9597829694100663اقبال طالب طارش جالي221842112006 5  94.71

98 ناجح 929797849896662ايات عبد الرزاق بوهان جويد221842112007 6  94.57

97 راسب 9190940غ96100ايه جلل فاخر خيون221842112008 7  0.00

غ راسب 0غغغغ95غبراء قاسم ياسر سريح221842112009 8  0.00

97 راسب 0غ90غغ100غتبارك وسام مجيد شاكر221842112011 9  0.00

99 ناجح 819582888795627تقى كريم رؤوف جاسم221842112012 10  89.57

82 ناجح 939578877188594حنين غالي عبد السادة بشير221842112013 11  84.86

89 ناجح 929890929593649حنين ياسر ياسين خضير221842112014 12  92.71

99 ناجح 8998897485100634حوراء ثامر بدن صالح221842112015 13  90.57

100 ناجح 9610096938999673حوراء صلح عزيز علوان221842112016 14  96.14

98 راسب 92930غ909886حوراء عبد اللطيف خلف لفته221842112017 15  0.00

99 ناجح 899273886698605رسل محمد خزعل عكاب221842112018 16  86.43

94 راسب 0غ9191غ95100ريام جيجان عبد السادة عبيد221842112020 17  0.00

96 راسب 0غ91غ88غ84زهراء رعد صالح محمد مهدي221842112025 18  0.00

غ راسب 0غغ67غ97غزهراء زكي هاشم هايم221842112026 19  0.00

98 ناجح 9398100979997682زهراء ستار جباري ضيدان221842112027 20  97.43

98 ناجح 9610097969395675زهراء صفاء رشك جبار221842112028 21  96.43

100 ناجح 971009894100100689زهراء عادل محمد حسين حمد221842112029 22  98.43

98 ناجح 898875776566558زهراء عبد الكاظم هتلر طشحيل221842112030 23  79.71

100 ناجح 789883888673606زهراء علء هلل عبد العالي221842112032 24  86.57

96 ناجح 9810099929998682زهراء علي سلمان فيصل221842112033 25  97.43

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 الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغ56زهراء علي شنته جبر221842112034 26  0.00

100 ناجح 9510098909789669زهراء فاضل عباس ثجيل221842112035 27  95.57

100 ناجح 8210082989096648زهراء لطيف حسن كاظم221842112036 28  92.57

98 ناجح 939893829892654زهراء ناصر سعيد حبيب221842112037 29  93.43

99 راسب 0غ9396928987زهراء هاشم هادي خليف221842112038 30  0.00

92 راسب 0غغغغغ85زينب حسن نفاظ عويد221842112039 31  0.00

100 ناجح 969895909994672زينب عبد الرحمن هادي عليوي221842112040 32  96.00

100 راسب 0غ83غغ99غزينب عبد الكاظم حسين ياسين221842112041 33  0.00

99 ناجح 971001009695100687زينب محمد شهيب عزيز221842112044 34  98.14

100 ناجح 939896879690660سجى حسين كاظم عطشان221842112045 35  94.29

96 ناجح 981008696100100676طيبة محسن علي عباس221842112047 36  96.57

97 راسب 0غ59غ768965غيداء محسن كاظم كاطع221842112048 37  0.00

100 ناجح 9296100849493659مروة فراس علي صبر221842112050 38  94.14

95 ناجح 939497949994666مريم سلم كاطع شطب221842112051 39  95.14

غ راسب 0غغغغ99غمريم كريم مجيد داود221842112052 40  0.00

98 ناجح 9710093959889670نسرين مراد جويد رباط221842112056 41  95.71

100 ناجح 9798999410098686نور الزهراء نافع عباس عبد ا221842112058 42  98.00

97 ناجح 971009797100100688نور الهدى ماجد عودة جياد221842112059 43  98.29

100 ناجح 9999999610097690هدى ا فاضل خيون ناصر221842112063 44  98.57

99 ناجح 9710094869899673وسناء عبد الرحمن عبد المير عبد الحسين221842112064 45  96.14

99 راسب 0غ9598989297ولء حسين مرزوك عبد ا221842112065 46  0.00

98 ناجح 9910097918894667يقين علء حسن شقي221842112066 47  95.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 31 % 65.96

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

7 

7 

 100.00

2 

2 

1  1724 5 7 0 

1 17 24 5 7 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


