
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 300م36م5452اديان كامل خضير جبر221842321001 1  0.00

83 معيد 0صفر5220مم41ازل قاسم خضير حسين221842321002 2  0.00

92 معيد 7038500صفر5173اسراء عبد الكريم طالب وادي221842321003 3  0.00

97 ناجح 617157505050436اسراء علي كامل شريف221842321004 4  62.29

95 معيد 0صفرم69صفر7179افارض زكي محمد عجيل221842321005 5  0.00

90 معيد 0صفرمممم72امال محمد فلفل حسين221842321006 6  0.00

50 معيد 0صفرصفر39صفر7556امنه جابر خليفه سمير221842321007 7  0.00

59 معيد 28270صفر565339ايات فاضل حيال ثجيل221842321008 8  0.00

86 ناجح 637460605650449ايفين عبد الجبار خضير فهد221842321009 9  64.14

90 معيد 0صفر6038صفر5758ايمان احمد نعيم جبار221842321010 10  0.00

77 معيد 0صفر39صفرصفر3750ايه حيدر حسين علي221842321011 11  0.00

92 معيد 50560صفرصفرصفر60بشرى جليل عبد الحسين فراك221842321012 12  0.00

71 معيد 32340صفرصفرصفر68بشرى طلب عزيز كمر221842321013 13  0.00

95 معيد 3937540صفر8358بشرى كريم شناوه دويج221842321014 14  0.00

89 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرمتبارك زكي مناف مهدي221842321015 15  0.00

78 معيد 2039200صفر5051تبارك محمد خضير وادي221842321016 16  0.00

صفر معيد 80790صفرصفرصفر84حنين سعود عطيه زويد221842321017 17  0.00

صفر معيد 51640صفر747668حوراء رحمن عبد الكاظم عسكر221842321018 18  0.00

69 معيد 260%5750412719دعاء سامي عبد علي كيطان221842321019 19  0.00

99 معيد 0صفر7485706785دعاء عجزان خلوهن فرحان221842321020 20  0.00

82 معيد 0صفر21صفر665028دعاء مسير حميد صالح221842321021 21  0.00

84 معيد 0صفرصفرصفرصفر2126رسل عباس حواس سلمان221842321022 22  0.00

87 ناجح 849280717464552رغد حسن فليح وهد221842321023 23  78.86

94 ناجح 746578556471501روان لفته صالح عبد ا221842321024 24  71.57

90 معيد 0صفر7876679574ريام صبار ثامر علبجي221842321025 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 3621300مم91زمن فاضل دعير جساب221842321026 26  0.00

93 معيد 0م50صفر797452زهراء صادق مطشر علي221842321028 27  0.00

86 معيد 390صفرصفر696441زهراء علي كامل شريف221842321029 28  0.00

م معيد 0مممم88مزهراء محمد بدن عكاب221842321030 29  0.00

84 معيد 6864363734370زينب ريحان بدر براوه221842321031 30  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرزينب فالح رحيم بستان221842321032 31  0.00

97 معيد 870صفرصفر899889زينب نعيم ثامر حسين221842321033 32  0.00

79 معيد 24360صفر34م63ساره سلمان هاشم عليوي221842321034 33  0.00

90 معيد 7040535038500ساره قاسم نعيم جويعد221842321035 34  0.00

94 معيد 0صفر79صفر819090سجا رياض جايد كاظم221842321036 35  0.00

صفر معيد 0مصفرمصفر90ستسجى جعفر مطشر هزاع221842321037 36  0.00

74 معيد 32230صفر607740سجى رحيم عبد جياد221842321038 37  0.00

87 ناجح 675772625650451سماح جليل حنين جبير221842321039 38  64.43

90 معيد 0صفر6170مصفر63عبير حسين مجيد صيهود221842321040 39  0.00

90 معيد 6953515034380علياء كامل عبيد خليف221842321041 40  0.00

82 معيد 300صفر53صفرم65غدير جعفر جبار حنون221842321042 41  0.00

94 معيد 0صفرصفرممم52فائزه فاخر سعود فرحان221842321043 42  0.00

66 معيد 0%352219عشر3557فاطمه جاسم اشعيل جرمد221842321044 43  0.00

72 معيد 32530صفر545834لمى عبد الحسين ناصر يونس221842321045 44  0.00

88 معيد 73820صفر96م82ليلى بدر جابر شنيدخ221842321046 45  0.00

85 معيد 6480386463500مريم علي عبد الرحيم مزعل221842321047 46  0.00

86 معيد 0صفرصفرصفر758080مريم ناهي طاهر عوض221842321048 47  0.00

88 معيد 5054265150340ملك راسم محمد حسان221842321049 48  0.00

م معيد 0ممممصفرممها محمد رشيد دنيف221842321050 49  0.00

95 معيد 5964505040500ميامي ثائر عبد حسن221842321051 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

97 معيد 64850صفر817285نجلء كريم يوسف راضي221842321052 51  0.00

83 معيد 6061565032520ندى علي عبد الحسين احمد221842321053 52  0.00

84 معيد 37500م545340نرجس علي عبد الحسن عطيه221842321054 53  0.00

م معيد 0مصفرصفرصفرصفر66نوافل حميد علي منشد221842321055 54  0.00

82 معيد 0صفر22صفر31صفر51نوال لطيف كاظم وني221842321056 55  0.00

85 معيد 220%19صفرصفر5583نور الهدى هادي عبد ا عواد221842321057 56  0.00

77 معيد 0%14%5222342817نور حسين خضير ماشي221842321058 57  0.00

86 معيد 35250صفر535051نور كامل عبد الصاحب شناوه221842321059 58  0.00

91 ناجح 725677635366478نورس عزيز جبار محمد221842321060 59  68.29

85 معيد 305138390صفر59نورين حسين حنون سماري221842321061 60  0.00

74 معيد 5538505022230هبه رياض عذيب جبر221842321062 61  0.00

97 معيد 93350صفرم85مهبه محمد خضير عبد الحسين221842321063 62  0.00

85 معيد 5075503531200هدى حسين عطوان حسين221842321064 63  0.00

77 معيد 0صفر38صفر635050هديل محمد حسين عطيه221842321066 64  0.00

95 ناجح 699781637081556هيام حاكم خضير كسار221842321067 65  79.43

ست معيد 840صفرصفر938690وئام جواد كاظم هاشم221842321068 66  0.00

90 معيد 7628243228360وفاء ماهر خليل فيصل221842321069 67  0.00

100 معيد 0صفرصفرصفرمصفر65ولء علي مجيد صيهود221842321070 68  0.00

83 معيد 310مم51صفر74يسرى حسن عطشان كاظم221842321071 69  0.00

100 معيد 9792980صفر94100اسماء ناجح حسين غازي221842321072 70  0.00

97 معيد 0م79م829860اسيل سليم جبار كاظم221842321073 71  0.00

97 ناجح 859581718986604الء عبد الكريم عايز حسن221842321074 72  86.29

90 معيد 7079760صفر86صفرامامه عبود خليف عطيه221842321075 73  0.00

95 ناجح 8998969594100667اماني عبد الكاظم صبر نصير221842321076 74  95.29

99 معيد 98991000ثمان93100انعام محمد عبد مطرود221842321077 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 الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 معيد 98940صفر9894مانوار وصي مرضوخ جاسم221842321078 76  0.00

89 ناجح 606550637268467ايناس حميد ياسر جابر221842321079 77  66.71

98 معيد 86730صفر869087تبارك علي جبار عبد221842321080 78  0.00

صفر معيد 971000صفر97صفر95تبارك علي ضيدان كحط221842321081 79  0.00

95 ناجح 728784879178594داليا عادل ثامر سعود221842321082 80  84.86

100 ناجح 9198948899100670رحاب مشتاق طالب كاظم221842321083 81  95.71

99 ناجح 919994929897670رفل سالم ياسر مفتن221842321084 82  95.71

98 معيد 830صفرصفر958891رفيده صباح مطر كطان221842321085 83  0.00

99 ناجح 9610096100100100691زهراء ستار رمضان ناصر221842321086 84  98.71

100 ناجح 98969710097100688زينب عبد المير موسى محمد221842321087 85  98.29

99 معيد 0صفر94صفر979892سجى حسن وحيد سويلم221842321088 86  0.00

92 معيد 70730صفر677060ضحى جاسم رضو جنام221842321089 87  0.00

100 ناجح 961009710098100691طيبه محمد جبار خيون221842321090 88  98.71

100 ناجح 9699100100100100695عل سعدي مزعل منخي221842321091 89  99.29

م معيد 0صفرمم99م96غدير كركان مطير تويلي221842321092 90  0.00

100 ناجح 98100969910096689غفران عكار عباس كريدي221842321093 91  98.43

85 ناجح 547358625862452فاطمه حسين هادي جار ا221842321094 92  64.57

97 معيد 57750تسعصفرصفر83فاطمه محمد عارف نعمه221842321095 93  0.00

95 معيد 66690صفر746572فاطمه علي نعيم خضير221842321096 94  0.00

88 معيد 0صفر8479صفر8398فاطمه فريد محسن مطرود221842321097 95  0.00

92 ناجح 657564726861497نجلء رشيد علي برغوث221842321098 96  71.00

99 ناجح 97989599100100688نرجس فرج نور مهدي221842321099 97  98.29

99 ناجح 9698917696100656نور حيدر صحن عبيد221842321100 98  93.71

98 معيد 9092750صفر8094هدير عارف حسين حميد221842321101 99  0.00

99 ناجح 941009698100100687هيا رافد فتاح محمد221842321102 100  98.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

ثانوية الشطرة المسائية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

321رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 767075735385532زينب كريم طاهر عزيز221842321103 101  76.00

المشاركون

101 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 77 24 % 23.76

 93.81

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

97 

91 

 92.71

96 

89 

93  9192 94 95 0 

74 52 45 50 50 0 

 79.57 57.14 48.91 53.19 52.63 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


