
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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 500غغ605076آيات حميد هاشم كاظم221742141014 1  0.00

99 راسب 0غ9191غ96100أزهار ساجت عاشور عبد221842141001 2  0.00

69 راسب 0غ35غ599158أيات علي جلوب صالح221842141003 3  0.00

94 راسب 8498683750590أيات علي حمادي غافل221842141004 4  0.00

83 راسب 0غغغغ6055أيات علي ناصر حسين221842141005 5  0.00

96 ناجح 889690638381597أيه فالح هادي زغير221842141007 6  85.29

97 ناجح 828889537487570ابتهال علي عبد الحسين عبد221842141008 7  81.43

91 راسب 0غ7988غ96100اديان حسين علي مزعل221842141009 8  0.00

غ راسب 88720غ919076ازل أحسان فليح حسن221842141010 9  0.00

75 راسب 5053500غ91غاسراء عبد الخالق راشد عذاب221842141012 10  0.00

90 ناجح 878392758976592اسيا قاسم هادي جابر221842141013 11  84.57

77 ناجح 677058505659437اسيل كامل جبار عسكر221842141014 12  62.43

81 راسب 0غ55غ737453الء حامد موسى عذافه221842141015 13  0.00

83 راسب 540غ82غ71غالء علي كاظم محيل221842141016 14  0.00

78 راسب 6371555250390الكوثر هاتف عوده جبر221842141018 15  0.00

78 راسب 50560غغ78غامنه سمير طالب فليح221842141019 16  0.00

90 ناجح 798171898172563انوار ستار جبار عامر221842141020 17  80.43

غ راسب 0غغغغغغايات عبد الحسين علي حسين221842141021 18  0.00

غ راسب 8692800غ8391ايمان احمد كزار حسن221842141022 19  0.00

86 راسب 81880صفر839487ايمان حسين خضير عبد الحسين221842141023 20  0.00

88 راسب 0غ85غغ8394ايمان رحيم مطير حسين221842141024 21  0.00

96 راسب 680غ76غ9196بركات صادق لفته عواد221842141025 22  0.00

81 راسب 0غ8395747474بلسم قاسم كبيش بريد221842141027 23  0.00

82 ناجح 697650506868463بنين حازم عذاب كزار221842141028 24  66.14

86 راسب 0غ878192غ78بنين طالب ظاهر امير221842141029 25  0.00
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الحيائي

92 ناجح 718281606856510تبارك حبيب طعمه مهاوش221842141032 26  72.86

65 راسب 5566345050400تبارك خالد محسن حواس221842141033 27  0.00

97 راسب 82720غغ9395تبارك طالب عبد الرحيم غانم221842141034 28  0.00

79 راسب 6868263250500تبارك عقيل جعفر سعدون221842141035 29  0.00

غ راسب 0غغغغغ72تبارك عمار علي حسين221842141036 30  0.00

غ راسب 910غ93غ9595تبارك نعيم محسن شمخي221842141037 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغتبارك هادي مزعل ياسر221842141038 32  0.00

89 ناجح 808877877378572جواهر قيس خضر عمران221842141040 33  81.71

85 راسب 0غ8679796772حنين محمد زعيبل شلل221842141041 34  0.00

99 ناجح 747460525352464حوراء جاسم عذاب كزار221842141042 35  66.29

89 ناجح 809481738876581حوراء رحيم هاشم محسن221842141043 36  83.00

73 راسب 0غغغغ6275حوراء صادق لفته عواد221842141044 37  0.00

غ راسب 9297879496890حوراء فرحان راشد دويج221842141045 38  0.00

96 راسب 9588950غ9498داليا حيدر جدوع علوي221842141046 39  0.00

76 ناجح 627974525054447ديار جليل نعمه دخيل221842141047 40  63.86

90 ناجح 878788588267559دينه رزاق عمير ضيدان221842141049 41  79.86

85 راسب 740غغغ8681رؤى محمد شنان عبد221842141051 42  0.00

98 ناجح 98100921009591674رسل احمد حاجي حسن221842141053 43  96.29

79 راسب 520غ78806667رسل حاتم نعيم حسون221842141054 44  0.00

94 ناجح 726070655060471رسل ناصر عزيز علي221842141058 45  67.29

99 ناجح 98981009910098692رقيه حسين حمزه جتاب221842141060 46  98.86

77 راسب 0غ5874غ8488رقيه كريم عجيل حسين221842141061 47  0.00

غ راسب 0غغغغغغرويده عبد المير ذياب حميدي221842141062 48  0.00

50 راسب 0غغغغغ50ريام حسين طراد عيسى221842141063 49  0.00

93 راسب 920غ77897686ريم جواد شعلن سري221842141064 50  0.00
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98 ناجح 899077858984612زهراء جبار تعيب شجر221842141065 51  87.43

84 راسب 0غغ90غ91100زهراء حسن جاسم مرهج221842141066 52  0.00

83 راسب 61540غغ7187زهراء حسن علي كاظم221842141067 53  0.00

79 راسب 700غغ8567غزهراء حسين حميد حمض221842141068 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء حميد هنيدي عبدول221842141070 55  0.00

95 راسب 52500غ768175زهراء خيري حاجم فرز221842141072 56  0.00

99 راسب 930غغ959589زهراء رحيم عبد حميدي221842141073 57  0.00

81 ناجح 656361505359432زهراء ريحان كاظم مهوس221842141074 58  61.71

100 راسب 950صفر9910090100زهراء سالم مطلك حنيش221842141075 59  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء عدنان غركان دبش221842141078 60  0.00

89 راسب 550غ50غ8684زهراء علي حسين عليوي221842141079 61  0.00

100 ناجح 959889939686657زهراء علي عباس هلمه221842141081 62  93.86

76 راسب 0غغغغ6567زهراء فلح حسن عبد الرضا221842141083 63  0.00

87 راسب 690غغ829774زهراء كامل ياسر عباس221842141084 64  0.00

99 راسب 70540غ8462غزهراء محمد عبد الساده لفته221842141085 65  0.00

97 راسب 820غغ9710080زينب احمد خليل برهان221842141086 66  0.00

84 راسب 56500غ6659غزينب خليل جوعان جسام221842141087 67  0.00

82 راسب 6790830غ9295زينب علي فهد عبد ا221842141089 68  0.00

97 راسب 90900غ859887زينب علي مكطوف باجي221842141090 69  0.00

84 راسب 660غ83866057زينب عمار أسماعيل طاهر221842141091 70  0.00

89 راسب 630غ68غ7672زينب محمد جبار فليح221842141092 71  0.00

90 راسب 0غ54غ798766زينب ميثم فاضل حسن221842141094 72  0.00

94 راسب 0غغغغ8168زينب هادي سعيد صحن221842141095 73  0.00

81 راسب 0غغغغ82غزينب وسام موسى عبد العالي221842141096 74  0.00

صفر راسب 0غغغغغغزينب وليد خالد جبار221842141097 75  0.00
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88 ناجح 919789837884610ساره عدنان خلف صخي221842141098 76  87.14

غ راسب 0غغغغغغسالي جليل محمد عبد علي221842141099 77  0.00

76 راسب 0غغغغ5562سجى طاهر أزعيبل جبر221842141101 78  0.00

81 راسب 5425562540880سكينه رافد عبد الرضا محمد221842141102 79  0.00

89 ناجح 979893969585653شكران رضا حسن باجي221842141103 80  93.29

غ راسب 0غ8477غ93100صبا علء طالب مطشر221842141105 81  0.00

82 ناجح 727582555157474ضمياء حسن عزيز حميدي221842141107 82  67.71

65 راسب 0غغغغغغعبير فليح حسن عوده221842141108 83  0.00

84 راسب 570غغغ6672عذراء محمد عبد الحسن شلش221842141109 84  0.00

97 ناجح 819985717981593غدير محمد ضاحي صبر221842141110 85  84.71

92 راسب 5867890غ91100فاديه رياض بشير حامد221842141111 86  0.00

89 راسب 0غغ6250صفر74فاطمة الزهراء حسين صيوان زاير221842141112 87  0.00

97 ناجح 9498100798891647فاطمه ثائر صاحب عمران221842141114 88  92.43

94 ناجح 979796959799675فاطمه جاسم عبد الخضر جاسم221842141115 89  96.43

96 راسب 84850غغ9498فاطمه حبيب جابر دخيل221842141116 90  0.00

90 راسب 0غ5053غ76غفاطمه حميد مطير مسير221842141118 91  0.00

55 راسب 0غغغغغغفاطمه حيدر كاظم عبد ا221842141119 92  0.00

68 راسب 0غغغغ6468فاطمه رسول ثجيل عواد221842141120 93  0.00

غ راسب 0غ7782غ9998فاطمه صادق شاكر مجبل221842141121 94  0.00

82 راسب 0غغغغ6350فاطمه عبد الكاظم حلو صالح221842141122 95  0.00

84 راسب 54720غغ7396فاطمه علي غانم مطشر221842141123 96  0.00

83 راسب 700غغ809476فاطمه عمار عبد الحسن ياسر221842141124 97  0.00

92 راسب 0غ94100968892فاطمه كريم داود سلمان221842141125 98  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه محسن ناهي حميده221842141126 99  0.00

63 راسب 5667523736500فاطمه ناصر بشيت عبد الحسن221842141128 100  0.00
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94 راسب 0غغغ848597فاطمه ناصر عبد الحسين لفته221842141129 101  0.00

100 ناجح 98100981009497687فاطمه ناظم جويد عنيد221842141130 102  98.14

95 ناجح 909386556376558فاطمه وحيد برهان محمد221842141132 103  79.71

79 راسب 500غ51غغ71فاطمه يونس ناصر سلطان221842141133 104  0.00

95 راسب 0غ97غ889590فدك هاني نسيم عداي221842141134 105  0.00

88 راسب 91556693770صفرفرقان هيثم ساجت دغيم221842141135 106  0.00

100 ناجح 98100989697100689كلثوم رهيف حسن غانم221842141136 107  98.43

غ راسب 880غ6966غ80ليلى جياد خاجي صحن221842141137 108  0.00

100 ناجح 999893979493674متقين رياض عناد مكطوف221842141138 109  96.29

82 راسب 0غ76غغ93غمرام فاضل ثويني مسير221842141139 110  0.00

80 راسب 50560غ66غ72مرام هاتف رشيد طعيمه221842141140 111  0.00

73 راسب 5029502737330مروه جليل نعيم جبر221842141141 112  0.00

87 راسب 780غغغ7088مروه علي صالح عبد الحسن221842141143 113  0.00

87 راسب 0غ60غغ7391مريم احمد عبد اللطيف عنود221842141144 114  0.00

83 ناجح 787668505066471مريم مجيد طعيمه مبريج221842141145 115  67.29

91 ناجح 798374668152526مشاعل نعيم كامل ثويني221842141146 116  75.14

89 راسب 86790غغ9895ملك سنان علي مزعل221842141147 117  0.00

95 راسب 9591890غ9573منار احمد خلف عبد الصاحب221842141148 118  0.00

83 راسب 590غغغ8988مودة معتز علي هادي221842141149 119  0.00

75 راسب 6260402128500ميس فراس فخري جاسم221842141150 120  0.00

67 راسب 0غغغغغغميسره هادي ثامر هلمه221842141151 121  0.00

96 راسب 0غ98859371غنبأ حسين شادود زبون221842141152 122  0.00

69 راسب 0غغغغ82غنماء رمزي طاهر فليح221842141155 123  0.00

87 ناجح 837072736076521نور الهدى أحسان حسين مطير221842141156 124  74.43

64 راسب 0غغغغغغنور الهدى جواد كاظم حسن221842141157 125  0.00
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92 راسب 0غ817971غ55نور الهدى عباس جابر كماز221842141159 126  0.00

66 راسب 0غغغغ6069نور حسن تويه عكموش221842141160 127  0.00

97 راسب 0غغغغ100غنور علي سلمان مجيد221842141161 128  0.00

91 راسب 0غغغغ92غنور كامل جودة ناصر221842141162 129  0.00

75 راسب 0غ5050غ6071هبه محمد شعلن مجيفي221842141163 130  0.00

94 راسب 800غغ948681هدى طارش دويش فلح221842141164 131  0.00

76 راسب 540غ665764غهدى عامر كاظم مزيعل221842141165 132  0.00

90 ناجح 939688818887623هدى فراس موسى عبد العالي221842141166 133  89.00

58 راسب 0غغغغغ50هدى مهدي صالح مهدي221842141167 134  0.00

86 ناجح 829890947981610هديل جواد كاظم نعيمه221842141168 135  87.14

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشهديل علي عطيه ياسين221842141169 136  0.00

94 راسب 9088950غ9297هديل كريم عاشور محيسن221842141170 137  0.00

89 راسب 73740غ62غ86هوازن سلم شاكر صبر221842141171 138  0.00

91 ناجح 919389767072582هيا اسامه كريم مبارك221842141172 139  83.14

86 راسب 820غ92938083يسرى جمال كنهار ذياب221842141173 140  0.00

89 ناجح 785558626372477يقين سمير ورد ساجت221842141174 141  68.14

81 راسب 0غغغغ7491يقين عباس فاضل محسن221842141175 142  0.00

المشاركون

142 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

107 35 % 24.65

 88.89

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح
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 50.00

2 

1 

9  2525 20 17 0 

6 22 18 14 14 0 

 66.67 88.00 72.00 70.00 82.35 0.00
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