
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 الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 راسب 500غ50غ7056زهراء سلمان محمد موسى221742125065 1  0.00

81 ناجح 808289898374578أسيا علي سعدون محيسن221842125001 2  82.57

83 ناجح 575350575866424أم البنين كريم ابخيش اشغيد221842125002 3  60.57

91 راسب 0غ71صفر65غ76أماني يونس عطيه هايس221842125003 4  0.00

80 راسب 0غ7281505050أيات رحمن منصور حسين221842125005 5  0.00

غ راسب 50500غ58غ67أيات سرمد خلف لفته221842125006 6  0.00

62 راسب 53500غغ7173أيات محسن كشاش حسن221842125007 7  0.00

غ راسب 0غغغغغ53أيات محمد طعمه صيوان221842125008 8  0.00

87 ناجح 745363657350465آيات نزار جهاد مطيلب221842125009 9  66.43

غ راسب 0غغغغغغابتسام عطيه محمد عوده221842125010 10  0.00

89 راسب 0غ69غغ8798ابرار امان محمد امان221842125011 11  0.00

99 راسب 0غغغغغعشراديان حامد جبار كاظم221842125013 12  0.00

84 ناجح 677250615750441اديان عباس خضير سمير221842125014 13  63.00

غ راسب 0غ91غغ62غاصالة حسن شبيب مطلك221842125015 14  0.00

92 ناجح 617388936064531الء عبد هلل عوده221842125017 15  75.86

100 راسب 0غغ51685250اماني غانم زياد عبيد221842125020 16  0.00

94 ناجح 577453507053451انسجام خير ا خضير مشيرف221842125021 17  64.43

85 ناجح 768373756774533انفال حميد حامد صكر221842125022 18  76.14

74 راسب 5435503452500ايات علي غانم جبار221842125023 19  0.00

89 راسب 560صفر51765051ايات عماد زكي موازي221842125024 20  0.00

98 راسب 7180810غ8893ايه عقيل عباس خضير221842125026 21  0.00

100 ناجح 919791818077617ايه محسن كاظم ساجت221842125027 22  88.14

89 راسب 530غ53غ7658ايه محمد كريم عاشور221842125028 23  0.00

96 راسب 680غ818061غبتول عيداوي شليج شلل221842125030 24  0.00

97 راسب 6650500غ7265براء حاكم جبار كريم221842125031 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 الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 9492969780100659بنين نور داخل حمادي221842125032 26  94.14

99 راسب 50510غ857357تبارك رعد عوده غلطه221842125033 27  0.00

100 راسب 7238836969500تبارك ناصر عبد المحسن صكر221842125034 28  0.00

98 راسب 6350363750410تقى شهيد علي لفته221842125035 29  0.00

100 ناجح 91949797100100679تقى طاهر مزهر جايد221842125036 30  97.00

100 ناجح 876958708171536تقى محمد جليل درجال221842125037 31  76.57

95 راسب 5231868169580حنان عزيز زبيل طعيمه221842125040 32  0.00

100 ناجح 837269807853535حوراء جمعه طالب حاجم221842125042 33  76.43

97 ناجح 939793929689657حوراء خليل علي زغير221842125043 34  93.86

غ راسب 0غغغغغ89حوراء صادق محمد كنيش221842125045 35  0.00

95 راسب 7691830غ9588حوراء عبد ا عوده حمود221842125046 36  0.00

100 راسب 79750غ80غغحوراء ناجي حمود جابر221842125047 37  0.00

100 ناجح 979198998885658دموع عوده نغيمش زماط221842125048 38  94.00

88 ناجح 826554817654500ديانا عمار كاظم منشد221842125049 39  71.43

100 ناجح 959679807590615رؤد اسماعيل عبد الجليل اسماعيل221842125050 40  87.86

غ راسب 0غغغغغ87رانيا عبد الجبار ديوان جاسم221842125051 41  0.00

غ راسب 0غغغغغغرباب زكي سوادي فرج221842125053 42  0.00

100 راسب 0صفر87100838368رحمه خليل ابراهيم راضي221842125054 43  0.00

98 ناجح 938687868972611رسل حيدر فيصل عطيه221842125055 44  87.29

97 راسب 99100820غ8493رقيه عويد جبار دايخ221842125057 45  0.00

80 راسب 0غغغغ5554رقيه فاضل حساني جبار221842125058 46  0.00

90 راسب 0غغغغ83غرند احمد جميل حسون221842125059 47  0.00

96 ناجح 757458706759499روان عبد المير عبد الحسن مجيد221842125060 48  71.29

95 راسب 9273780صفر7050ريام سعد خلف علي221842125061 49  0.00

92 ناجح 819676698689589ريام علي بدر نعمه221842125062 50  84.14

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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125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 راسب 0غ535052غ69زهراء احمد اسعد حسن221842125063 51  0.00

98 ناجح 909893979895669زهراء احمد خضير ناصر221842125064 52  95.57

97 راسب 6378532850500زهراء احمد فرحان مناحي221842125065 53  0.00

88 راسب 0غغغ66غ69زهراء اسعد رشيد كاظم221842125066 54  0.00

99 راسب 0غغغغ93غزهراء تحسين علي ياسين221842125068 55  0.00

96 راسب 560غغغغ84زهراء جابر ياسر ضيف221842125069 56  0.00

91 راسب 6981620غ8283زهراء جواد رحيم راضي221842125071 57  0.00

96 ناجح 819574868894614زهراء حسين فاخر لفته221842125072 58  87.71

86 راسب 0غ8073غ8997زهراء حسين كريم احمد221842125073 59  0.00

83 راسب 60500غغ6386زهراء سالم صدام كريم221842125075 60  0.00

86 راسب 970غ91937690زهراء عبد العزيز خضير حسن221842125080 61  0.00

83 راسب 0غ65غغغ78زهراء عبد النبي حاجم سعيد221842125081 62  0.00

86 ناجح 898973937283585زهراء علي هادي وطبان221842125083 63  83.57

غ راسب 0غغ66غ7788زهراء قاسم محمد حنين221842125084 64  0.00

74 راسب 6336532932400زهراء كريم كاظم وايد221842125085 65  0.00

غ راسب 0غغغغغ93زهراء مؤيد حسين طعيمه221842125086 66  0.00

80 ناجح 897667767991558زهراء ماجد عوده عبد221842125087 67  79.71

78 ناجح 785060506763446زهراء مثنى كاظم مطشر221842125088 68  63.71

86 راسب 0غغغغ50غزهراء محمود وهاب كحيط221842125090 69  0.00

96 ناجح 868596939395644زهراء مهدي صاحب فرج221842125091 70  92.00

88 راسب 570غغغ7579زهراء ياس كاظم عرار221842125092 71  0.00

88 راسب 0غغغغغ51زينب أحمد محسن جبار221842125093 72  0.00

95 ناجح 656250505050422زينب احمد خليل عطيه221842125095 73  60.29

93 راسب 870غ85غ88غزينب احمد عبد داخل221842125096 74  0.00

63 راسب 6458540غغغزينب جواد كاظم شمس221842125097 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
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ذي قار
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125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 5021530غغ79زينب حسن عبد العالي جويد221842125098 76  0.00

83 ناجح 919684725789572زينب خليل ابراهيم راضي221842125101 77  81.71

غ راسب 0غغغغغغزينب ستار كامل ثامر221842125102 78  0.00

97 ناجح 809593906592612زينب سمير ساجت غالي221842125103 79  87.43

71 راسب 5059563926350زينب عبد المهدي شمران عيسى221842125104 80  0.00

81 راسب 79540غغ8572زينب ماضي حسين راضي221842125106 81  0.00

67 راسب 505978500غ69زينب ناجي فليح حسن221842125107 82  0.00

90 ناجح 8289911009393638ساره رحيم طاهر عنيد221842125108 83  91.14

83 راسب 91899797900غساره عادل ابراهيم حسين221842125110 84  0.00

95 راسب 8388750غ8993ساره قيس محمد جاسم221842125112 85  0.00

94 ناجح 907592848876599ساره محمد سلمان عنبر221842125113 86  85.57

88 راسب 550غغ716070ساره ميثم عبد الرضا عبد الحسين221842125114 87  0.00

82 راسب 72700غغ7987سجى احمد هاني ادريس221842125115 88  0.00

84 راسب 740غغ75غ69سجى حازم طاهر عليعل221842125116 89  0.00

84 ناجح 505561505950409سجى حيدر مطر عطب221842125117 90  58.43

80 راسب 0غغ60505251سجى خالد حالوب باصي221842125118 91  0.00

92 راسب 50500%5218%6315سجى رمضان لفته محسن221842125119 92  0.00

80 راسب 0غ68غغغ65سجى ضياء حبيب دحام221842125121 93  0.00

86 راسب 78650غ929172سجى كاظم حميد روضان221842125122 94  0.00

85 ناجح 588264506655460سجى مصعب محمود ولي221842125123 95  65.71

88 راسب 6567503060520سراب عصام جبار جاسم221842125124 96  0.00

80 ناجح 625956555275439سرور غالب عجيل عبد العزيز221842125125 97  62.71

74 راسب 51500صفر615764سرور مصعب محمود ولي221842125126 98  0.00

غ راسب 0غغغغغ61سرى صباح حمود مرهش221842125127 99  0.00

79 راسب 94830غ878776شكران احمد شيال دنان221842125129 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 5967530غ6377شهد احمد مجيد علي221842125130 101  0.00

غ راسب 0غغغ50غ74صابرين عبد كاظم شنيدي221842125132 102  0.00

94 راسب 94800غ90غغصفا عبد الحميد مجيد عبد الكريم221842125133 103  0.00

85 راسب 6790730غ8277ضحى صباح شنون علي221842125135 104  0.00

غ راسب 0غ76غغغ89ضحى عباس يوسف خضير221842125136 105  0.00

81 راسب 6741506763500طيبه حسين مجيد خشيم221842125138 106  0.00

82 راسب 5979500غغ83طيبه حسين وهيب لهمود221842125139 107  0.00

86 راسب 0غ64غ738081طيبه خالد كاظم هادي221842125140 108  0.00

78 راسب 570غغغ7788طيبه صدام عبيد عليوي221842125141 109  0.00

غ راسب 0غغغغغغطيبه علي موسى عوده221842125142 110  0.00

87 راسب 0غ53غ582750ظفر كاظم خليف مظلوم221842125143 111  0.00

84 راسب 50500غغغ65عفاف عادل خلف سعدون221842125145 112  0.00

غ راسب 0غغغغ93غغدير حامد نزار عبد علي221842125146 113  0.00

81 راسب 650غغ50غ67غدير عبد العباس سلمان عبيد221842125147 114  0.00

79 راسب 600غغغغغغفران ميثم حمود عبد221842125148 115  0.00

86 راسب 660غغ767172فاطمه احمد صاحب فضيل221842125149 116  0.00

93 راسب 87720غ84غ89فاطمه حميد غالي علي221842125150 117  0.00

88 راسب 70640غغغ75فاطمه رحيم مريح مطير221842125151 118  0.00

77 راسب 0غغغ50غغفاطمه رياض كاظم جبر221842125152 119  0.00

91 راسب 68620غغ7684فاطمه طالب جبار مزغول221842125154 120  0.00

94 راسب 780غغ9479غفاطمه قاسم عبد محمد221842125155 121  0.00

94 راسب 0غغغغ6158فاطمه مصطفى شناع لفته221842125156 122  0.00

96 ناجح 769375737285570فاطمه ناظم محسن منخي221842125157 123  81.43

85 راسب 0غغغغ7390لنا سعدي عبد الكريم جيجان221842125159 124  0.00

غ راسب 0غغغغ74غلجين نزار جازع زناد221842125160 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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94 راسب 84830غ81غ76مروه فليح اجحيل امونس221842125161 126  0.00

غ راسب 0غغغغ7198مريم عبد الباري حسين صالح221842125162 127  0.00

87 راسب 9473670غ80غمريم محسن راضي عباس221842125163 128  0.00

76 راسب 0غ50غغ60غمسرى مظفر معيوف ضاحي221842125164 129  0.00

89 ناجح 877985727776565منار شبيب جاسم منصور221842125166 130  80.71

87 راسب 580غغغغ71منار ليث اسماعيل ابراهيم221842125167 131  0.00

75 راسب 73620غغ6469منتهى جاسم عبد ناني221842125168 132  0.00

89 ناجح 899392858073601نادين كمال حامد ياسر221842125172 133  85.86

96 ناجح 9293936886100628نارين عمار كاظم منشد221842125173 134  89.71

72 راسب 84500غغ7689نبأ جاسم عباس كريم221842125174 135  0.00

58 راسب 0غغغغ5033نرجس حيدر عبد الرضا مجبل221842125175 136  0.00

86 راسب 0غ5058غ71غنهى محمد علوي رضا221842125177 137  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور احمد خالد كريم221842125178 138  0.00

94 ناجح 866682648363538نور الزهراء جواد كاظم راضي221842125180 139  76.86

78 راسب 0غغغغ5650نور الهدى احمد عزيز مجيد221842125181 140  0.00

90 ناجح 776675849688576نور الهدى حميد حسين علي221842125182 141  82.29

91 ناجح 558155555057444نور الهدى خالد جميل كاظم221842125183 142  63.43

86 راسب 6855503250570نور الهدى قاسم وديع مطر221842125186 143  0.00

غ راسب 0غغ88غغ97نور الهدى كريم حنون جودة221842125187 144  0.00

75 راسب 500غ50غ50غنور الهدى ماجد نايف عبود221842125188 145  0.00

98 راسب 8192990غ9598نور الهدى هادي عبيد عليوي221842125189 146  0.00

73 راسب 530غ60504031نور الهدى وسام داخل ابراهيم221842125190 147  0.00

92 ناجح 869168706781555نور زويد ساجت حسين221842125192 148  79.29

غ راسب 0غغغغغغنور ناجي نعمه كريم221842125193 149  0.00

73 راسب 5052500غ5567نوران علي عبد عسكر221842125194 150  0.00
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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 :7
ذي قار

ثانوية الصادق ألهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

125رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 ناجح 686957506550432نورس حسين عبد الحسن منخي221842125195 151  61.71

89 ناجح 637577507285511نورهان بادي زناد سباهي221842125196 152  73.00

70 راسب 5078505134500هاجر كاظم حسين علي221842125197 153  0.00

92 راسب 9498920غ9290هبه علء كريم محمد221842125198 154  0.00

88 راسب 0غصفر90969088هدى بسيم عبد الحسن حمزه221842125200 155  0.00

88 راسب 5668385050500هدى محمد نوير عجمي221842125202 156  0.00

99 راسب 0غغ72غغ79هدير علي عبد الحسن عواد221842125203 157  0.00

93 راسب 0غ5163غ6769ود جاسب جبارة علوان221842125204 158  0.00

89 راسب 0غغغغ5850يقين عمار عبد ثجيل221842125207 159  0.00

المشاركون

159 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

116 43 % 27.04

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 90.00

10 

9 

20  2347 19 30 0 

12 19 36 13 26 0 

 60.00 82.61 76.60 68.42 86.67 0.00
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