
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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 5452254150530اديان كامل خضير جبر221842321001 1  0.00

83 راسب 5259330ثمان4222ازل قاسم خضير حسين221842321002 2  0.00

92 ناجح 517361705650453اسراء عبد الكريم طالب وادي221842321003 3  64.71

95 ناجح 717964697769524افارض زكي محمد عجيل221842321005 4  74.86

90 ناجح 725357655978474امال محمد فلفل حسين221842321006 5  67.71

50 راسب 7556503350340امنه جابر خليفه سمير221842321007 6  0.00

59 راسب 5653504050620ايات فاضل حيال ثجيل221842321008 7  0.00

90 ناجح 575873606753458ايمان احمد نعيم جبار221842321010 8  65.43

77 راسب 5050295052220ايه حيدر حسين علي221842321011 9  0.00

92 راسب 6036503150560بشرى جليل عبد الحسين فراك221842321012 10  0.00

71 راسب 6850373151380بشرى طلب عزيز كمر221842321013 11  0.00

95 ناجح 835873556154479بشرى كريم شناوه دويج221842321014 12  68.43

89 راسب 3240364137500تبارك زكي مناف مهدي221842321015 13  0.00

78 راسب 5051234150500تبارك محمد خضير وادي221842321016 14  0.00

99 ناجح 847993788079592حنين سعود عطيه زويد221842321017 15  84.57

93 ناجح 747668575164483حوراء رحمن عبد الكاظم عسكر221842321018 16  69.00

69 راسب 0غغغغ5750دعاء سامي عبد علي كيطان221842321019 17  0.00

99 ناجح 748570678595575دعاء عجزان خلوهن فرحان221842321020 18  82.14

82 راسب 6650343931370دعاء مسير حميد صالح221842321021 19  0.00

84 ناجح 887784507794554رسل عباس حواس سلمان221842321022 20  79.14

90 ناجح 787667957488568ريام صبار ثامر علبجي221842321025 21  81.14

91 راسب 5050500%916018زمن فاضل دعير جساب221842321026 22  0.00

93 ناجح 797452555065468زهراء صادق مطشر علي221842321028 23  66.86

86 راسب 6964632254500زهراء علي كامل شريف221842321029 24  0.00

غ راسب 0غغغغ88غزهراء محمد بدن عكاب221842321030 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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 2437380%686419زينب ريحان بدر براوه221842321031 26  0.00

91 راسب 247433800تسع84زينب فالح رحيم بستان221842321032 27  0.00

97 ناجح 899889819387634زينب نعيم ثامر حسين221842321033 28  90.57

79 راسب 0غغغغغ63ساره سلمان هاشم عليوي221842321034 29  0.00

90 راسب 7026535050500ساره قاسم نعيم جويعد221842321035 30  0.00

94 ناجح 819090627991587سجا رياض جايد كاظم221842321036 31  83.86

91 راسب 0%719077662515سجى جعفر مطشر هزاع221842321037 32  0.00

74 راسب 6077505052400سجى رحيم عبد جياد221842321038 33  0.00

90 ناجح 636150617081476عبير حسين مجيد صيهود221842321040 34  68.00

90 راسب 6953515038620علياء كامل عبيد خليف221842321041 35  0.00

82 راسب 6536215350560غدير جعفر جبار حنون221842321042 36  0.00

94 راسب 870غغ66غ52فائزه فاخر سعود فرحان221842321043 37  0.00

66 راسب 0غغغغ57غفاطمه جاسم اشعيل جرمد221842321044 38  0.00

72 ناجح 545852505053389لمى عبد الحسين ناصر يونس221842321045 39  55.57

88 ناجح 826196517382533ليلى بدر جابر شنيدخ221842321046 40  76.14

85 ناجح 648050646350456مريم علي عبد الرحيم مزعل221842321047 41  65.14

86 ناجح 758080806782550مريم ناهي طاهر عوض221842321048 42  78.57

88 راسب 5054325150500ملك راسم محمد حسان221842321049 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغمها محمد رشيد دنيف221842321050 44  0.00

95 ناجح 596450505050418ميامي ثائر عبد حسن221842321051 45  59.71

97 ناجح 817285526485536نجلء كريم يوسف راضي221842321052 46  76.57

83 ناجح 606156507452436ندى علي عبد الحسين احمد221842321053 47  62.29

84 راسب 5453653060500نرجس علي عبد الحسن عطيه221842321054 48  0.00

غ راسب 0غغغغغ66نوافل حميد علي منشد221842321055 49  0.00

82 راسب 5129503256500نوال لطيف كاظم وني221842321056 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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 26400%55836016نور الهدى هادي عبد ا عواد221842321057 51  0.00

77 راسب 0غغغغغ52نور حسين خضير ماشي221842321058 52  0.00

86 راسب 0غغغ535051نور كامل عبد الصاحب شناوه221842321059 53  0.00

85 راسب 5929385153690نورين حسين حنون سماري221842321061 54  0.00

74 راسب 5525505037570هبه رياض عذيب جبر221842321062 55  0.00

97 راسب 0غ93غغ85غهبه محمد خضير عبد الحسين221842321063 56  0.00

85 راسب 5075505057350هدى حسين عطوان حسين221842321064 57  0.00

77 راسب 50570%63505014هديل محمد حسين عطيه221842321066 58  0.00

99 ناجح 938690737884603وئام جواد كاظم هاشم221842321068 59  86.14

90 راسب 7640716584770وفاء ماهر خليل فيصل221842321069 60  0.00

100 راسب 650%16%65795013ولء علي مجيد صيهود221842321070 61  0.00

83 راسب 0غ7422513350يسرى حسن عطشان كاظم221842321071 62  0.00

100 ناجح 9410098979298679اسماء ناجح حسين غازي221842321072 63  97.00

97 ناجح 829860847982582اسيل سليم جبار كاظم221842321073 64  83.14

90 راسب 7079760غ86غامامه عبود خليف عطيه221842321075 65  0.00

99 ناجح 931001009899100689انعام محمد عبد مطرود221842321077 66  98.43

99 ناجح 9098941009894673انوار وصي مرضوخ جاسم221842321078 67  96.14

98 ناجح 869087798673599تبارك علي جبار عبد221842321080 68  85.57

100 ناجح 9597979297100678تبارك علي ضيدان كحط221842321081 69  96.86

98 راسب 830غغ958891رفيده صباح مطر كطان221842321085 70  0.00

99 راسب 0صفر9798928194سجى حسن وحيد سويلم221842321088 71  0.00

92 ناجح 677060637073495ضحى جاسم رضو جنام221842321089 72  70.71

100 راسب 0صفر999596غ96غدير كركان مطير تويلي221842321092 73  0.00

97 ناجح 836494565775526فاطمه محمد عارف نعمه221842321095 74  75.14

95 ناجح 746572606669501فاطمه علي نعيم خضير221842321096 75  71.57

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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 0غ8479غ8398فاطمه فريد محسن مطرود221842321097 76  0.00

98 ناجح 809485909275614هدير عارف حسين حميد221842321101 77  87.71

المشاركون

77 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

45 32 % 41.56

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

7 

7 

 71.43

7 

5 

21  3945 41 40 0 

10 26 29 32 28 0 

 47.62 66.67 64.44 78.05 70.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


