
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 الشمس الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

176رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 0غغغغغ66آيات حسين حسب جبر221742176002 1  0.00

غ راسب 0غغغغ7578أيثار عباس نشيد بوهان221742176003 2  0.00

82 راسب 0غغغغغ66اروى يوسف حيثال حسين221742176004 3  0.00

83 ناجح 847771728789563بنين معن م كشاش221742176006 4  80.43

78 راسب 6559513955710جيهان عدنان شريف كريم221742176007 5  0.00

70 راسب 0غغغغغ50حنين صادق لزم حاتم221742176008 6  0.00

79 راسب 53600%54515017حنين معن م كشاش221742176009 7  0.00

87 راسب 56690غ63غ67حور هادي جخيور ناصر221742176010 8  0.00

88 راسب 0غغ68798988حوراء علوي عبد الحسين صيهود221742176011 9  0.00

81 راسب 0غغغغغ52رؤيا محمود عبود حميد221742176012 10  0.00

غ راسب 0تسعأربعصفر718440رجاء كاظم عبد سلطان221742176013 11  0.00

86 راسب 0غ76غغ7974رملة كريم هلوس ضهد221742176014 12  0.00

89 راسب 850غ57غ9089زهراء جاسب عبد الحسن فرج221742176015 13  0.00

87 راسب 81870غ80غ71زهراء حسين حسب جبر221742176016 14  0.00

85 راسب 550غغغغ51زهراء حسين هاشم سعيد221742176017 15  0.00

86 راسب 5158342950500زهراء عامر عبد الحليم سالم221742176018 16  0.00

86 راسب 52500غ59غ66زينب مصطفى م كريم221742176020 17  0.00

91 ناجح 9190988492100646زينب ناظم شريف يسر221742176021 18  92.29

86 راسب 580غصفر655552سارة جاسب حسين دخيل221742176022 19  0.00

86 راسب 797775750غ89سارة وحيد عبد السادة فيصل221742176023 20  0.00

79 راسب 0%595121203015سجى قحطان عناد طاهر221742176024 21  0.00

91 راسب 5050305037250شهد جبار جواد كاظم221742176026 22  0.00

72 راسب 26200%13سبع4036فدك كاظم طاهر عوض221742176027 23  0.00

93 راسب 0غ8693غ8388مريم شلواح عجيل ثعيول221742176028 24  0.00

76 راسب 7057673250520نبأ نعيم قاسم شلل221742176030 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 الشمس الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

176رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 57710%57556118نهى كمال ذياب عبيد221742176031 26  0.00

91 راسب 62750غغ87غنور أسماعيل مشلول ناصر221742176032 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور الهدى عدنان نعمة محسن221742176033 28  0.00

91 ناجح 756585505874498هدير طه حمود نعمة221742176035 29  71.14

69 راسب 27240غ%505017هديل حسين علي مسلف221742176036 30  0.00

73 راسب 505053500غ60هناء علي م موسى221742176037 31  0.00

82 راسب 0غ67غ67غ59هند رائد علي حسين221742176038 32  0.00

75 راسب 2841500تسع6766وسن احمد طارش جبر221742176039 33  0.00
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