
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

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 5050603975720ارجوان عبد الستار جواد م كاظم221612141005 1  0.00

91 ناجح 788086538287557أديان بزاز عبيد جراد221742141001 2  79.57

94 ناجح 858780908971596أستبرق رحم مطير حسين221742141002 3  85.14

97 راسب 960غغغ8697أسراء جواد كاظم جاسم221742141003 4  0.00

65 راسب 0غغغ%18غ23أسراء قيس حاتم نعمه221742141004 5  0.00

85 راسب 0غ6465657678آسيا قاسم هادي جابر221742141005 6  0.00

غ راسب 55670غغ5052أسيل كامل جبار عسكر221742141006 7  0.00

78 راسب 570غ7164غ71أشجان علي عبد الجبار لفته221742141007 8  0.00

98 ناجح 779089849692626أمال فاهم عبد خنجر221742141009 9  89.43

98 راسب 0غغ71غ8088أمل عبد الحسين ناصر حسين221742141010 10  0.00

82 راسب 6050333839500آيات حميد هاشم كاظم221742141014 11  0.00

90 راسب 56570غغ7389آيات علي جلوب صالح221742141017 12  0.00

87 ناجح 895255678392525أيناس عزاره حيذور مري221742141020 13  75.00

77 ناجح 849669806095561آيه حاتم حسين عليوي221742141021 14  80.14

92 راسب 0غ82غ9581غأيه فالح هادي زغير221742141022 15  0.00

92 راسب 6664353450500اسراء م عبيد زباله221742141023 16  0.00

79 راسب 0غغغغ7495ايمان رحم مطير حسين221742141024 17  0.00

90 راسب 860غ76997753بسمه عدنان كامل كزار221742141027 18  0.00

82 راسب 0غغغغ5462تبارك عقيل جعفر سعدون221742141033 19  0.00

93 راسب 0غصفر93979390تقوى علي حسن مطر221742141034 20  0.00

100 راسب 9998990غ97صفرجيهان مازن حبيب صافي221742141036 21  0.00

81 راسب 0غ5671505124حوراء جاسم عذاب كزار221742141039 22  0.00

65 ناجح 506450505355387حوراء خلف عزيز خلف221742141040 23  55.29

94 ناجح 847573909393602حوراء علي كاظم محيل221742141041 24  86.00

76 راسب 57500غ505350دعاء خليل دخيل برغوث221742141042 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 859777989489630دعاء عبد الحسن حسين أمبريج221742141043 26  90.00

غ راسب 590غغغ5163دعاء عبد الواحد هادي كشيش221742141045 27  0.00

87 راسب 0غغ7862غ68ديار بشير خلف عباس221742141046 28  0.00

77 راسب 0غ50غغ5058ديانا م رفيع عبد علي221742141047 29  0.00

50 راسب 0غغغغغغرسل يونس رزاق شبوط221742141048 30  0.00

81 راسب 5053375650600رنا كريم عطا ا عكيلي221742141049 31  0.00

98 ناجح 868468949593618زهراء احمد سعيد رومي221742141051 32  88.29

94 راسب 85690غ878760زهراء جبار تعيب شجر221742141053 33  0.00

95 راسب 980غ88979486زهراء حسين نعيم شخير221742141054 34  0.00

90 راسب 940غغ92غ81زهراء خلف كزار ميرزه221742141055 35  0.00

83 راسب 5068505053380زهراء دوهان عبد حمد221742141056 36  0.00

91 ناجح 869173818483589زهراء عبد المير قاسم حمد221742141057 37  84.14

93 راسب 990صفر881009691زهراء عبد الكريم خميس عابدين221742141058 38  0.00

91 ناجح 96979310099100676زهراء عدنان نعمه حسين221742141059 39  96.57

79 ناجح 657575628165502زهراء علي ابراهيم جواد221742141060 40  71.71

93 راسب 91860غ9210094زهراء علي شابث ورد221742141061 41  0.00

91 راسب 0غغ73غ7197زهراء علي عباس هلمه221742141062 42  0.00

87 راسب 790غغغ7192زينب احمد خليل برهان221742141063 43  0.00

85 راسب 0غغغغغغزينب خليل جوعان جسام221742141066 44  0.00

92 ناجح 648280909394595زينب زكي هادي جابر221742141067 45  85.00

غ راسب 0غغغغغغزينب م جبار فليح221742141070 46  0.00

95 راسب 1000غ90988792زينب ملذ غني هاشم221742141071 47  0.00

71 راسب 0غغصفر505021زينه عادل خميس فليح221742141073 48  0.00

68 راسب 5058207074690زينه عقيل تركي راهي221742141074 49  0.00

82 ناجح 636350666060444سارة حازم تركي ثجيل221742141075 50  63.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 690غ83969082سجى رياض شاكر بديح221742141078 51  0.00

81 راسب 50500غ507766سكينه حسين حافظ خير ا221742141082 52  0.00

غ راسب 0غغغغغغسكينه رافد عبد الرضا م221742141083 53  0.00

90 راسب 97920غ889585شموس سامي أبو هدل صعيب221742141087 54  0.00

70 راسب 2989828896960شيماء عاجل جياد مطير221742141088 55  0.00

61 راسب 240عشر%50342811ضحى صادق علي عبد ا221742141089 56  0.00

90 ناجح 507552597350449ضحى عبد الرضا م علي221742141091 57  64.14

غ راسب 0غغغغغغضحى مطشر عمعوم صفوك221742141092 58  0.00

84 ناجح 699696648478571علياء عيدان خفيف سلمان221742141095 59  81.57

95 راسب 550غغغ74غغدير م ضاحي صبر221742141096 60  0.00

100 ناجح 971009910010098694غفران رزاق ساجت هيلم221742141097 61  99.14

90 راسب 0غ889794غ87فاطمه جاسم عبد الخضر جاسم221742141098 62  0.00

80 راسب 5150542150360فاطمه جبار لفته جوده221742141099 63  0.00

88 راسب 640غغ72غ79مرام هاتف رشيد طعيمه221742141105 64  0.00

غ راسب 0غغغغغ76مريم أياد كاظم م221742141106 65  0.00

84 راسب 0غغغغغغمريم باسم تركي عبد الجليل221742141107 66  0.00

85 ناجح 827890507175531مريم بشير هويش شنجار221742141108 67  75.86

85 ناجح 616150585056421مريم ريسان عطيه ياسين221742141109 68  60.14

75 راسب 0غغغغ5855مريم طالب شاكر بحيت221742141110 69  0.00

88 راسب 550غ5056غ66مريم مجيد طعيمه امبريج221742141111 70  0.00

89 راسب 62700غغ6064مشاعل نعيم كامل ثويني221742141112 71  0.00

95 راسب 0صفر6350525061ميقات عبد ا كاظم عبيد221742141115 72  0.00

غ راسب 0غغغغغ67نبا يوسف علوان معيدي221742141116 73  0.00

100 راسب 100940غ89غ94نبراس عزارة حيذور مري221742141117 74  0.00

86 راسب 0غغ755758غنور الهدى احسان حسين مطير221742141121 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 0غغ615050غنور سعد شويل زايد221742141123 76  0.00

غ راسب 0غغ74غ98غهدى فراس موسى عبد العالي221742141128 77  0.00

96 راسب 900غ85978777هدى هاني هاشم موسى221742141130 78  0.00

79 راسب 500غغغ6962هيا اسامه كريم مبارك221742141131 79  0.00

83 راسب 7295533550790وصال أياد عباس نوار221742141132 80  0.00

86 راسب 0غ50غغ6259وفاء حلو م نصيف221742141133 81  0.00

54 راسب 0غغغغ50غولء عويد جلود منشد221742141135 82  0.00

غ راسب 0غغغغغغيقين رحمن هادي زغير221742141136 83  0.00

غ راسب 0غغغغغغيقين سمير ورد ساجت221742141137 84  0.00

85 راسب 5260264142520زهراء ريحان كاظم مهوس221742141141 85  0.00

93 ناجح 869086888996628منار بشير خلف عباس221742141142 86  89.71

99 راسب 1000غ931009284تبارك عبد الرزاق طاهر شرقي221742141143 87  0.00

المشاركون

87 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

67 20 % 22.99

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 72.73

11 

8 

7  2222 15 18 0 

6 14 15 9 14 0 

 85.71 63.64 68.18 60.00 77.78 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


