
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 وهج المتميزات الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

414رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغ84اساور عبد علي حسين شباث221842414001 1  0.00

98 راسب 84820غ929496اسراء سفير كاظم ساجت221842414002 2  0.00

95 ناجح 678596917593602اسماء كاظم خليفه حنون221842414003 3  86.00

86 راسب 0غغغغ53غاسيا خيري نعيم حواس221842414004 4  0.00

95 ناجح 689386556657520الء احمد عباس محمد221842414005 5  74.29

100 راسب 9893860غغ97الء حيدر جمعه حسين221842414006 6  0.00

99 راسب 960غ83غ9398ان قحطان عطشان ابراهيم221842414008 7  0.00

96 راسب 0غغغ69غ60ايات باقر مصاول علي221842414009 8  0.00

100 راسب 0غغغغغ68ايات حارث مكطوف عبد221842414010 9  0.00

100 ناجح 9395919489100662ايات شريف حميد عيسى221842414011 10  94.57

98 راسب 0غغ88غ8886ايمان عبد الحكيم عبد علي ظاهر221842414012 11  0.00

100 راسب 780غ919273غايه رائد عطيه عبد الرضا221842414013 12  0.00

89 ناجح 655050635052419بتول ناشي حسن دبس221842414014 13  59.86

100 ناجح 8998981009699680براء جمال ابراهيم جبر221842414015 14  97.14

100 راسب 0غ9776غغ85تبارك بشير ياسين حسين221842414017 15  0.00

98 راسب 80800غ777078تقى علي محسن رويس221842414019 16  0.00

99 راسب 81880غغ9173خوله عدنان مزهر طالب221842414021 17  0.00

99 ناجح 788181667073548دعاء عبد الحسين كشكول علوان221842414022 18  78.29

96 راسب 500غغغغ63دعاء كاظم عون حليفي221842414023 19  0.00

78 راسب 0غ73غ626577ذلفاء عبد الوهاب عبد المير طاووس221842414025 20  0.00

96 ناجح 707782766077538رحاب نايف فالح دحيبش221842414027 21  76.86

91 راسب 0غغغغغ70رسل ماجد عدنان مزهر221842414028 22  0.00

98 راسب 500غغغغغرضاء خضير محمد عبيد221842414030 23  0.00

100 راسب 94100369250820رمله شاكر حواس عطشان221842414031 24  0.00

98 ناجح 959891918885646ريا علي طالب عبد الرزاق221842414032 25  92.29

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 وهج المتميزات الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

414رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 808576858686593زهراء حيدر محمود شاكر221842414033 26  84.71

99 ناجح 907081696669544زهراء رشيد موسى عجيل221842414034 27  77.71

94 راسب 0غغغغ5070زهراء عدي عبد ا حسين221842414036 28  0.00

99 راسب 0غ84غغغ86زهراء علي شلكه فزاع221842414038 29  0.00

100 ناجح 991009710099100695زهراء ناظم كريم عبيد221842414040 30  99.29

99 ناجح 879581888481615زينب توفيق محمود شاكر221842414041 31  87.86

98 راسب 980غ97غ8390زينب جواد حسن جواد221842414043 32  0.00

100 راسب 0غغغ788790زينب حسن تالي سوادي221842414045 33  0.00

97 راسب 860غ93غ8795زينب علي داخل سلمان221842414047 34  0.00

95 راسب 8093399450800زينب علي طه حسين221842414048 35  0.00

100 ناجح 9210092999695674زينب قاسم محمد حسن221842414049 36  96.29

90 ناجح 869167526171518زينب كريم عبد الحسين مطشر221842414051 37  74.00

100 راسب 9599910غ9097زينب محمد كريم حميد221842414054 38  0.00

100 ناجح 829681768677598ساره جعفر شاكر مغامس221842414055 39  85.43

98 راسب 0غغغغ6687ساره عوده لفته عوده221842414057 40  0.00

100 ناجح 8110082927896629ساره محمد حمود ابراهيم221842414058 41  89.86

100 ناجح 94100969397100680سجى بدر محمد علوان221842414059 42  97.14

100 ناجح 9110094919097663سجى كاظم خليفه حنون221842414060 43  94.71

100 راسب 0غ97صفرصفر87100صفا حيدر صالح موسى221842414062 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغصفاء زهير ناصر حسين221842414063 45  0.00

100 راسب 0غ5080غغ84ضحى رعد عبد المنعم محمد221842414064 46  0.00

92 ناجح 618066505051450عل قصي كاظم محسون221842414067 47  64.29

100 ناجح 829076685360529غصون ياسر جاسم ناصر221842414068 48  75.57

100 ناجح 859597868384630غفران زاهد كاظم حمادي221842414069 49  90.00

85 راسب 62610غغ7074فاطمه حمود نايف عبد الكريم221842414072 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 وهج المتميزات الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

414رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 0غ86غغ90100فاطمه حيدر جمعه حسين221842414073 51  0.00

98 ناجح 897968746267537فاطمه سعيد علي ناصر221842414076 52  76.71

غ راسب 0غ939878100100فاطمه عبد الباري ياسر كريم221842414077 53  0.00

98 راسب 900غغ859281فاطمه فاضل زغير علوان221842414078 54  0.00

98 ناجح 938691645068550فيحاء كامل حسين عباس221842414079 55  78.57

86 ناجح 666857547354458كلثوم خلف مرشوش علوان221842414080 56  65.43

98 ناجح 879894959397662كوثر قحطان كاظم محمد221842414081 57  94.57

96 ناجح 859289678482595مرسلين علي سبتي مشلول221842414083 58  85.00

95 راسب 0غغ65غغ78مريم محمد لفته عبد221842414086 59  0.00

غ راسب 0غغغغغغمعصومه محمد كاظم صيوان221842414089 60  0.00

97 راسب 73951000غ94100مكارم عبد الكاظم حسن فرهود221842414090 61  0.00

100 ناجح 95999710010095686منار غسان طه حسين221842414091 62  98.00

92 راسب 920غ84868681منار ناجي جواد محمد221842414092 63  0.00

100 ناجح 789691919393642منار هشام كاظم محمد221842414093 64  91.71

82 راسب 0غغغغ6650ميقاة صادق عبد الرضا علي221842414095 65  0.00

96 راسب 7175990غ7485ميلد عبد الواحد مجيد جابر221842414096 66  0.00

99 راسب 670غغغصفر55نبأ حامد ضيول عوفي221842414097 67  0.00

غ راسب 8993815981880نقاء سمير محمد حمد221842414099 68  0.00

91 راسب 670غغغ85غهاله ماجد فارس امريهج221842414101 69  0.00

98 راسب 0غغغغ85صفرهبه اركان مكي عبد ا221842414102 70  0.00

100 ناجح 9210088829696654هدى اركان كاظم توبه221842414104 71  93.43

97 راسب 0غ73غ71غغهدى حيدر عبد اللطيف عبد الستار221842414105 72  0.00

100 ناجح 918679979094637يقين صادق عبد الرضا علي221842414107 73  91.00

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 وهج المتميزات الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

414رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

73 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

43 30 % 41.10

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 66.67

3 

2 

4  1222 11 7 0 

3 9 21 11 7 0 

 75.00 75.00 95.45 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


