
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 التميزالهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

421رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 9399989510093670ابابيل عبد الرسول عبد الواحد حيدر221842421001 1  95.71

92 ناجح 939497939195655اديان سامر كامل سمير221842421002 2  93.57

91 ناجح 959780878686622اديان نزيه عبد المير فهد221842421003 3  88.86

98 ناجح 971001001009898691الء عبد علي حمود شيحان221842421004 4  98.71

93 ناجح 9397989310097671اماني فاضل خضير فاضل221842421005 5  95.86

94 معيد 8895990صفر8898امنه سعد ادوير صخي221842421006 6  0.00

90 ناجح 839572638375561ايات عبد القادر جهاد مهلهل221842421007 7  80.14

98 ناجح 96100100999410084687تبارك سلم محمد سليم221842421008 8  98.14

94 ناجح 9398959996100675تبارك علي قحطان عبد العالي221842421009 9  96.43

77 معيد 6776523350550تبارك مصطفى ناشي مبارك221842421010 10  0.00

98 ناجح 97100981009899690تبارك ياسر شنيور نعيمه221842421011 11  98.57

100 ناجح 9599971001009886689تقوى عبد ا موحان محسن221842421012 12  98.43

94 معيد 54540صفر626770جمان عبد الكريم شريف ناهي221842421013 13  0.00

89 معيد 0صفر87م828570جهينه حسين عبد النبي مهدي221842421014 14  0.00

95 معيد 94910صفر919283حنان حيدر ساجت هاشم221842421015 15  0.00

93 ناجح 929991999092656حوراء حازم عبد ا فياض221842421016 16  93.71

94 ناجح 941009199979789672حوراء علي صادق مهدي221842421017 17  96.00

92 معيد 0صفر93صفر929691حوراء محسن خيون مطلك221842421018 18  0.00

93 معيد 7082520صفر879991رانيا وسام وهاب كريم221842421019 19  0.00

91 معيد 0مصفر1008593صفررباب عباس سعدون جبر221842421020 20  0.00

94 معيد 0صفر9298909992رسل صائب عبود علوج221842421021 21  0.00

96 معيد 97940صفر949992رسل عماد ابراهيم داوود221842421022 22  0.00

93 ناجح 92981001001009980682رغدان علوي محسن عراك221842421023 23  97.43

93 ناجح 9799989898100683رفل عادل حسين عبيد221842421024 24  97.57

90 معيد 51685855730مرفيف محمود حسين طعيمه221842421025 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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93 معيد 86890صفر77صفر77رقيه كامل حسن خليف221842421026 26  0.00

94 ناجح 779887927494616رند هشام محمد عطشان221842421027 27  88.00

83 معيد 82960صفر879295رنده محمود عمران مناتي221842421028 28  0.00

94 ناجح 97989697100100682ريام عبد الحسن حمد جاسم221842421029 29  97.43

92 معيد 0صفرمصفرصفر66صفرزهراء امجد رحيم مجيد221842421030 30  0.00

94 ناجح 9698100959896677زهراء جابر عبد هنون221842421031 31  96.71

93 معيد 85840صفر9486صفرزهراء حازم عبد الحسين رحيمه221842421032 32  0.00

صفر معيد 900صفرصفرصفرصفرصفرصفرزهراء حامد محسن عسكر221842421033 33  0.00

92 معيد 0صفرصفر83صفر10094صفرزهراء رحيم طاهر هاشم221842421034 34  0.00

94 ناجح 92979410095100672زهراء عباس طاهر هاشم221842421035 35  96.00

93 ناجح 709388506767528زهراء عبد الحسن رشيد وداعه221842421036 36  75.43

م معيد 0مصفر55مصفر83زهراء علي صادق مهدي221842421037 37  0.00

89 معيد 93940صفر889995زينب توفيق عواد كاظم221842421038 38  0.00

92 معيد 0مصفر100م100مزينب حسين عبد الكاظم صالح221842421039 39  0.00

96 ناجح 9299989910095679زينب حيدر كاظم خورشيد221842421040 40  97.00

89 معيد 9373660صفر7978زينب خالد هاشم محمد221842421041 41  0.00

91 ناجح 879879978580617زينب علي كاظم حمادي221842421042 42  88.14

93 معيد 720م76صفر869876زينه جمال فاروق سهل221842421043 43  0.00

94 معيد 650صفر5854صفر8497سبأ عمار باسم عبد الرزاق221842421044 44  0.00

93 معيد 97830صفر939491سجى محمد سعدون فجر221842421045 45  0.00

94 ناجح 979610098100100685علياء احمد طراد معاون221842421046 46  97.86

م معيد 968998890صفر91100فاطمه كريم شريف يوسف221842421048 47  0.00

94 معيد 0صفر7777صفر8696قمر سعد ناجي عبد علي221842421049 48  0.00

90 معيد 980صفر100صفرم96منار حسين قاضي تبينه221842421050 49  0.00

93 معيد 98100960صفر9698موج موفق يوسف عزيز221842421051 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 التميزالهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

421رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 99941000صفر9199نبأ حسن سلمان صالح221842421052 51  0.00

94 ناجح 909689861008880643نبأ مشتاق نعمه عبد السيد221842421053 52  91.86

93 معيد 790صفرصفرصفر959894نجوان عوده محمد عليخ221842421054 53  0.00

87 معيد 0صفر90صفر928692نور الزهراء علي دينار كريم221842421055 54  0.00

93 ناجح 98989410010098681نور الهدى عباس شنته شغيت221842421056 55  97.29

95 معيد 0صفر9696979693نور حسام الدين صاحب فالح221842421057 56  0.00

75 معيد 7077770صفر91صفرهبه محسن كريم حمد221842421058 57  0.00

93 ناجح 96100959799100680ود الزهراء مهند عباس قاسم221842421059 58  97.14
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