
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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 829998968796643ام البنين كاظم طاهر عزيز221742178005 1  91.86

96 راسب 660غ72783052آيات حمزه جهيد نعيمه221842178002 2  0.00

96 راسب 7337606150560آيات علي عبد الواحد جاسم221842178003 3  0.00

78 راسب 0غغغغ6154اديان عطية كاطع عوج221842178005 4  0.00

83 راسب 5750383752500اسراء رياض عزيز بداي221842178006 5  0.00

85 راسب 0غغغ6463غاسراء عبد الخالق عبد الواحد موسى221842178008 6  0.00

92 راسب 0غغغغ6051اسراء قاسم صالح جاسم221842178009 7  0.00

96 راسب 710غ6459غ83الزهراء قاسم لفته سمير221842178010 8  0.00

95 راسب 700غ50غ70غام البنين محمد فهد خنيفر221842178011 9  0.00

93 راسب 6164385033600اماني مطشر شريف فرحان221842178012 10  0.00

81 راسب 52515050720غانغام صالح مهدي شنيتر221842178013 11  0.00

99 راسب 0غغغ969793انفال عبد الحسين علي حطيحط221842178014 12  0.00

81 راسب 970غ938079غانوار حاتم موحان ياسر221842178015 13  0.00

غ راسب 8789506560500ايمان وسام عبد خضير221842178016 14  0.00

91 راسب 690صفر65555050بلسم سلم هليل صيهود221842178018 15  0.00

97 راسب 0غغغغ58غبيداء حسن مرار ضميد221842178019 16  0.00

95 راسب 7380730غ8787بيداء ستار رمضان ناصر221842178020 17  0.00

91 راسب 9587860غ9087تبارك محمد عبد علي ساجت221842178021 18  0.00

91 راسب 790غغ51غ71تبارك ناظم حميد علك221842178022 19  0.00

90 راسب 6876800غ74غتقوى علي فهد صالح221842178023 20  0.00

96 ناجح 697466636689523جنات ياسين كاظم جراد221842178024 21  74.71

96 راسب 550غ50غ8479حنان ثائر جبار مهاجر221842178025 22  0.00

76 راسب 5864563757560حنان كريم حريجه عبد221842178026 23  0.00

98 راسب 73650غ968473حنين راجي فيصل سمير221842178027 24  0.00

91 راسب 0غغغ51غغحوراء خالد مزعل عليوي221842178028 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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 راسب 0غغ93غ6597حوراء رحمن عامر يوسف221842178029 26  0.00

93 ناجح 929177848683606حوراء عارف ياسر حسين221842178030 27  86.57

غ راسب 9795989494910حوراء عجيل عكش جالوغ221842178031 28  0.00

96 راسب 0غغ6455غ77حوراء عيدان جمعه عباس221842178032 29  0.00

94 ناجح 818364725272518دعاء ضياء جابر محيسن221842178034 30  74.00

غ راسب 0غغغغغغدعاء علي عودة حسين221842178035 31  0.00

94 راسب 84900غغ97صفردعاء كريم معود منشد221842178036 32  0.00

97 راسب 7971760غ87غدعاء محسن جبر محيسن221842178037 33  0.00

95 راسب 800غ58غ8276رؤى رائد عبود حسن221842178038 34  0.00

96 راسب 94890غ948481رحاب ذياب هاشم جبر221842178039 35  0.00

92 راسب 850غغغ83غرحمه عبد المير ابراهيم عبد221842178040 36  0.00

99 ناجح 9680999797100668رسل احمد سلطان علي221842178041 37  95.43

89 راسب 5450573239500رسل عادل موحان فرحان221842178042 38  0.00

95 راسب 0غ8495غ9786رغده خالد شهيد داخل221842178043 39  0.00

91 راسب 71730غ757468رواء حسن سلمان صيهود221842178044 40  0.00

98 ناجح 748059506981511زهراء احمد جليل خيون221842178046 41  73.00

94 راسب 84660غغ8081زهراء احمد صعيصع محيسن221842178047 42  0.00

87 راسب 970غغغ9599زهراء حسن كامل حسان221842178048 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء حسن مرار ضميد221842178049 44  0.00

غ راسب 0غغغغغ52زهراء طالب هويدي حسن221842178053 45  0.00

94 راسب 0غ61غ855265زهراء عقيل كريم جبار221842178054 46  0.00

96 راسب 0غ97صفر908970زهراء غازي فيصل موسى221842178055 47  0.00

99 راسب 860غ938591غزهراء كاطع فليح حثال221842178056 48  0.00

95 راسب 0غ68غ675850زهراء كريم حنون جازع221842178057 49  0.00

94 راسب 52570غغغ77زهراء محمد خريبط وادي221842178058 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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 راسب 850غ88غ8384زهراء محمد علي عبد الحسين كاظم221842178059 51  0.00

92 راسب 50540غ7654غزهراء مهدي صالح حسين221842178060 52  0.00

غ راسب 850غغغغ75زهراء ناطق فارس علي221842178061 53  0.00

93 راسب 710غغ52غ62زينب احمد عبد علي ساجت221842178062 54  0.00

77 راسب 0غغغغغغزينب راسم محمد حسان221842178066 55  0.00

94 راسب 0غ78غغغصفرزينب عبد الرحمن رزاق ناصر221842178068 56  0.00

82 راسب 700غغ6650غزينب علي مسحول حمد221842178069 57  0.00

غ راسب 0غغغغ93غزينب كاظم طالب عبد علي221842178070 58  0.00

96 راسب 590غغ827250زينب محمد حسن جاسم221842178071 59  0.00

غ راسب 0غغغ74غ78زينب محمد علي خضير221842178072 60  0.00

85 راسب 940غ777761غزينب مهدي جواد عبد الحسن221842178073 61  0.00

92 ناجح 91879610096100662سارة صبار ثامر علبجي221842178074 62  94.57

97 راسب 0غ9089826577سجى سليم نعيم حطاب221842178075 63  0.00

92 راسب 760غغ7873غسجى محمد رمضان ناصر221842178076 64  0.00

89 راسب 830غ50غ80غسرى سعد حكيم عبد221842178078 65  0.00

94 راسب 0غغغ67غغسماح حميد هداب علي221842178079 66  0.00

94 راسب 6838505051550سمر صباح جميل رهيوط221842178080 67  0.00

96 راسب 7485850غ8892شكران محمد جبر فضيل221842178081 68  0.00

89 راسب 0غغغ697350عذراء ستار محسن عبد الحسن221842178085 69  0.00

79 راسب 0غغغغغ63عذراء داخل كريم شامر221842178086 70  0.00

92 راسب 560غغ61غ67عذراء عبد الحسين بري جعاز221842178087 71  0.00

94 راسب 9292772034780عل علي محمد جعفر221842178088 72  0.00

94 راسب 88990غ969976فاطمة عزيز فنجان سكر221842178089 73  0.00

95 ناجح 787058505075476فاطمة محمد حسين عليوي221842178090 74  68.00

94 راسب 950صفر989177صفرفرح حيدر ناجي فرج221842178091 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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 راسب 87850غ92غ90ليالي فهد ثجيل سيف221842178092 76  0.00

98 راسب 95920غ909395مثاب سليم ضيول قاسم221842178093 77  0.00

98 ناجح 91949296100100671مريم رحيم حشيش عبد221842178094 78  95.86

89 ناجح 708566555053468مريم محسن قاسم محسن221842178095 79  66.86

98 راسب 6965694060680مريم هادي نايف حسين221842178096 80  0.00

96 راسب 0غغ88غ9283ملك سلمان محمد خضير221842178097 81  0.00

89 راسب 520غغغغ74نبا حميد ابراهيم غضبان221842178098 82  0.00

88 راسب 0غغغ5250غنرجس جهاد كاطع خليل221842178099 83  0.00

غ راسب 0غغغغ87غنغم حميد رزاق كريم221842178101 84  0.00

96 ناجح 755077727986535نوال سعد جليل عبد الحسين221842178102 85  76.43

غ راسب 0غغغغغغنور الهدى خليف حمادي مطير221842178103 86  0.00

99 راسب 7697850غ98غنور عبد الحسين مبارك عوده221842178106 87  0.00

86 راسب 50500غغغغنور كاظم حيال عبد221842178107 88  0.00

99 ناجح 9997961009596682نور ماجد ثامر دويخ221842178108 89  97.43

79 راسب 0غغغغ5053هاجر عبد النبي جبار حمود221842178109 90  0.00

89 راسب 75640غ8891غهدى غياض حسن عذافه221842178110 91  0.00

86 راسب 720غغغ6775هدى معين عبد الكاظم سلمان221842178111 92  0.00

86 راسب 0غغغغغ52ولء شهيد احمد عباس221842178112 93  0.00

98 ناجح 858783656269549ولء غياض حسن عذافه221842178113 94  78.43

50 راسب 0غغغغغغيثرب علي امجد كريم221842178115 95  0.00

92 راسب 840غغ939081يقين سمير ضيول قاسم221842178116 96  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 السنابل الذهبية الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

178رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

96 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

83 13 % 13.54

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 62.50

8 

5 

5  917 12 6 0 

3 6 11 7 6 0 

 60.00 66.67 64.71 58.33 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


