
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

2017/2016

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 730م59م7873اديان اسعد جاسم حامي221742112001 1  0.00

90 معيد 880م89صفر8292اديان م منصور عبد221742112002 2  0.00

89 معيد 550م70صفر8071اديان يونس م غياض221742112003 3  0.00

94 ناجح 909899959991666اسماء قاسم ضباب خليف221742112004 4  95.14

91 ناجح 939797999794668اسيا غالب مصطفى علي221742112005 5  95.43

81 ناجح 765061636572468ايات عبد الحسين عبد الرزاق جعفر221742112006 6  66.86

94 ناجح 9898100939696675ايات عبد الكاظم حسين ياسين221742112007 7  96.43

94 معيد 0صفر1009998م96تبارك احمد راشد م221742112008 8  0.00

93 ناجح 658359739769539تقوى علي حسن علي221742112009 9  77.00

82 معيد 660صفر62صفر76100حنين غالي عبد الساده بشير221742112010 10  0.00

88 معيد 0صفرم89م90100حوراء صلح عزيز علوان221742112011 11  0.00

94 ناجح 9497949410083656دعاء حسين علي هاشم221742112012 12  93.71

91 معيد 7182790صفر8491رسل م خزعل عكاب221742112013 13  0.00

85 معيد 0صفرصفر82926550زهراء عبد الكاظم هتلر طشحيل221742112014 14  0.00

91 معيد 860صفرأربعصفر100مزهراء علء هلل عبد العالي221742112015 15  0.00

96 معيد 0صفر6992صفر8596زهراء علي سلمان فيصل221742112016 16  0.00

94 معيد 0مصفرصفرصفر100صفرزهراء فاضل عباس ثجيل221742112017 17  0.00

98 ناجح 939297899890657زهراء فالح ضايف مزعل221742112018 18  93.86

85 معيد 0صفر92صفرصفر8796زهراء لطيف حسن كاظم221742112019 19  0.00

94 ناجح 8790919410099655زهراء م عطية م221742112020 20  93.57

95 ناجح 909394959293652زهراء م منصور عبد221742112021 21  93.14

92 ناجح 97100989210094673زهراء نعمة كهو دحام221742112022 22  96.14

87 ناجح 94100931009998671زينب خوام علي عبد ا221742112023 23  95.86

89 ناجح 90969610010089660زينب عبد الحسين كاظم عباس221742112024 24  94.29

91 معيد 88820صفر839690زينب عبد الرحمن هادي عليوي221742112025 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 الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 87100909410085650زينب علي م كاظم221742112026 26  92.86

95 معيد 870صفر9510082100زينب عيسى شاكر عطيه221742112027 27  0.00

90 معيد 6890690م7760زينب نعيمة كماش منشد221742112028 28  0.00

92 ناجح 909187849689629زينة قاسم جواد كردوش221742112029 29  89.86

91 معيد 93870صفر899689سالي اياد شبيب حناش221742112030 30  0.00

92 ناجح 9798981009890673سجى عبد الحسن كاظم يسر221742112031 31  96.14

90 معيد 98908297850صفرسما م سبتي عبد المحسن221742112032 32  0.00

89 معيد 82820صفر8581صفرسناريا احمد علي منشد221742112033 33  0.00

95 ناجح 9299951009998678شذى عبد الحسين سعد غيلن221742112034 34  96.86

94 ناجح 879896819490640شمس الدين احمد عبد الصمد حسن221742112035 35  91.43

91 ناجح 9693941009983656طفوف صبار شريف مانع221742112036 36  93.71

93 ناجح 96989696100100679غدير سعود كاظم سهر221742112037 37  97.00

93 معيد 83968283760صفرمروه فراس علي صبر221742112038 38  0.00

87 ناجح 929891899289638مريم جاسم داود حسين221742112039 39  91.14

91 معيد 0صفر88989610098مريم حسن بدر عباس221742112040 40  0.00

92 معيد 0صفر95989887100مها كريم م صفوك221742112041 41  0.00

92 ناجح 919789849693642ميامي مظفر جليل مهوس221742112042 42  91.71

82 معيد 7370363651560نبأ حسين علي عزاوي221742112043 43  0.00

90 ناجح 879696919785642نبأ عبد المير فيصل عبود221742112044 44  91.71

82 ناجح 869783939982622نرمين حسين هادي عوده221742112045 45  88.86

93 معيد 940م92م9094نور الهدى علي حسين عبود221742112046 46  0.00

90 ناجح 949597999890663نور الهدى فؤاد طاهر فعيل221742112047 47  94.71

86 ناجح 939897849692646هاله حيدر عبد ا رشيد221742112048 48  92.29

88 معيد 0صفر901009799100هدى احمد عباس طناش221742112049 49  0.00

91 معيد 790م969080مهدى ا فاضل خيون ناصر221742112050 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الصديقة )ع( للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

112رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي
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50 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 25 25 % 50.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

50 

50 

 91.67

48 

44 

49  4650 44 49 0 

49 37 43 39 41 0 

 100.00 80.43 86.00 88.64 83.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


