
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 5050602675720ارجوان عبد الستار جواد م كاظم221612141005 1  0.00

91 معيد 0صفر865382صفر78أديان بزاز عبيد جراد221742141001 2  0.00

94 معيد 0صفر9089صفر87صفرأستبرق رحم مطير حسين221742141002 3  0.00

97 معيد 960ممصفر8697أسراء جواد كاظم جاسم221742141003 4  0.00

65 معيد 37250%25263017أسراء قيس حاتم نعمه221742141004 5  0.00

85 معيد 0صفر6465657678آسيا قاسم هادي جابر221742141005 6  0.00

صفر معيد 2855670صفر5052أسيل كامل جبار عسكر221742141006 7  0.00

78 معيد 570صفر7164صفر71أشجان علي عبد الجبار لفته221742141007 8  0.00

97 ناجح 93100951009897680آلء جابر حسين مطرود221742141008 9  97.14

صفر معيد 7790898496920أمال فاهم عبد خنجر221742141009 10  0.00

98 معيد 0صفرعشر71صفر8088أمل عبد الحسين ناصر حسين221742141010 11  0.00

94 ناجح 949893989898673آمين عبد الحسين كاظم كاطع221742141011 12  96.14

85 ناجح 726372577458481أنفال صادق عجرم فرهود221742141012 13  68.71

92 ناجح 948885999997654أنوار حيدر نعمه حاجم221742141013 14  93.43

82 معيد 500صفر35صفر6050آيات حميد هاشم كاظم221742141014 15  0.00

97 ناجح 869498889483640ايات ربيع كاظم عيدان221742141015 16  91.43

86 ناجح 815656538485501آيات سعيد راشد مجذاب221742141016 17  71.57

90 معيد 56570صفر738942آيات علي جلوب صالح221742141017 18  0.00

94 ناجح 9710099858696657أيمان كامل ياسر عباس221742141018 19  93.86

80 ناجح 606360597669467أيناس احمد جوني سلمان221742141019 20  66.71

87 معيد 0صفر6783مم89أيناس عزاره حيذور مري221742141020 21  0.00

77 معيد 0صفرممم96مآيه حاتم حسين عليوي221742141021 22  0.00

92 معيد 0م82م9581مأيه فالح هادي زغير221742141022 23  0.00

92 معيد 500صفر66644036اسراء م عبيد زباله221742141023 24  0.00

79 معيد 0صفرصفرصفرصفر7495ايمان رحم مطير حسين221742141024 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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 959786919696655بتول فلح بشير حسين221742141025 26  93.57

89 ناجح 879388929292633براء حسن طعمه حمزه221742141026 27  90.43

90 معيد 860ممصفر7699بسمه عدنان كامل كزار221742141027 28  0.00

93 ناجح 716469507571493بنين صاحب صيهود خشان221742141028 29  70.43

95 ناجح 879491839291633بنين عباس فاضل محسن221742141029 30  90.43

94 ناجح 849589919893644تبارك احمد عبد سلمان221742141030 31  92.00

88 ناجح 8680909110080615تبارك صلح هادي م221742141031 32  87.86

93 ناجح 8210097969888654تبارك ضياء خميس عابدين221742141032 33  93.43

82 معيد 410م23صفر5462تبارك عقيل جعفر سعدون221742141033 34  0.00

93 معيد 0صفرصفرصفر939793تقوى علي حسن مطر221742141034 35  0.00

91 ناجح 839894769582619تمارا علي عطيه ياسين221742141035 36  88.43

صفر معيد 0صفرصفرصفرم97صفرجيهان مازن حبيب صافي221742141036 37  0.00

83 ناجح 89799210010088631حوراء أمير شاكر صعيب221742141037 38  90.14

97 ناجح 941009810010096685حوراء ثائر ياسر حسين221742141038 39  97.86

81 معيد 360م51م5671حوراء جاسم عذاب كزار221742141039 40  0.00

65 معيد 5064505053370حوراء خلف عزيز خلف221742141040 41  0.00

94 معيد 0صفر739093صفر84حوراء علي كاظم محيل221742141041 42  0.00

76 معيد 57290صفر505350دعاء خليل دخيل برغوث221742141042 43  0.00

90 معيد 890صفر98م8597دعاء عبد الحسن حسين أمبريج221742141043 44  0.00

81 ناجح 9110088979994650دعاء عبد الرسول ذياب حميدي221742141044 45  92.86

صفر معيد 590صفر36م5163دعاء عبد الواحد هادي كشيش221742141045 46  0.00

87 معيد 0صفرصفر7862صفر68ديار بشير خلف عباس221742141046 47  0.00

77 معيد 5058343650260ديانا م رفيع عبد علي221742141047 48  0.00

50 معيد 0%15صفر27صفر3740رسل يونس رزاق شبوط221742141048 49  0.00

81 معيد 5650600صفر53صفررنا كريم عطا ا عكيلي221742141049 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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 9397919310087651رنين عبد القادر أرحيم حميد221742141050 51  93.00

م معيد 9495930مممزهراء احمد سعيد رومي221742141051 52  0.00

86 ناجح 949171969776611زهراء اديب عبد الحسن جياد221742141052 53  87.29

94 معيد 85690صفر878760زهراء جبار تعيب شجر221742141053 54  0.00

95 معيد 980م88979486زهراء حسين نعيم شخير221742141054 55  0.00

90 معيد 940مصفر92صفر81زهراء خلف كزار ميرزه221742141055 56  0.00

83 معيد 0مصفرصفرم5068زهراء دوهان عبد حمد221742141056 57  0.00

91 معيد 830صفرصفر869173زهراء عبد المير قاسم حمد221742141057 58  0.00

93 معيد 990م1009691مزهراء عبد الكريم خميس عابدين221742141058 59  0.00

91 معيد 0صفر99صفرم9697زهراء عدنان نعمه حسين221742141059 60  0.00

79 معيد 81650صفر75م65زهراء علي ابراهيم جواد221742141060 61  0.00

93 معيد 91860صفر9210094زهراء علي شابث ورد221742141061 62  0.00

91 معيد 0صفرم73صفر7197زهراء علي عباس هلمه221742141062 63  0.00

87 معيد 790مصفرم7192زينب احمد خليل برهان221742141063 64  0.00

96 ناجح 971009999100100691زينب ثائر كاظم م221742141064 65  98.71

91 ناجح 798752608165515زينب حميد حسن باجي221742141065 66  73.57

85 معيد 292741240مصفرزينب خليل جوعان جسام221742141066 67  0.00

92 معيد 0صفر93صفر648280زينب زكي هادي جابر221742141067 68  0.00

96 ناجح 819082878584605زينب علي حسن مطر221742141068 69  86.43

88 ناجح 941009010010090662زينب فليح حسن سويلم221742141069 70  94.57

صفر معيد 0ممممصفرصفرزينب م جبار فليح221742141070 71  0.00

95 معيد 1000مصفرصفر9098زينب ملذ غني هاشم221742141071 72  0.00

94 ناجح 95989410010089670زينب هادي علوي حسين221742141072 73  95.71

71 معيد 50342131390صفرزينه عادل خميس فليح221742141073 74  0.00

68 معيد 330صفر3128صفر41زينه عقيل تركي راهي221742141074 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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 6363503160600سارة حازم تركي ثجيل221742141075 76  0.00

93 ناجح 678565697370522ساره علي محسن فالح221742141076 77  74.57

92 ناجح 575763596462454سجى جبار فضيح كاظم221742141077 78  64.86

87 معيد 0مصفر83969082سجى رياض شاكر بديح221742141078 79  0.00

92 ناجح 918897949489645سجى طاهر طعيمه عبدول221742141079 80  92.14

85 ناجح 686674718981534سرى حميد خلف مجلي221742141080 81  76.29

99 ناجح 9499949510084665سرى عقيل كاظم كماش221742141081 82  95.00

81 معيد 5077662350500سكينه حسين حافظ خير ا221742141082 83  0.00

م معيد 0ممممممسكينه رافد عبد الرضا م221742141083 84  0.00

93 ناجح 9399979798100677سمانه قاسم م عبد الكريم221742141084 85  96.71

94 ناجح 716274668082529سوسن باسم ثامر مانع221742141085 86  75.57

77 ناجح 748574548372519شمس عباس صيهود خشان221742141086 87  74.14

90 معيد 97920صفر889585شموس سامي أبو هدل صعيب221742141087 88  0.00

70 معيد 89828896960صفرشيماء عاجل جياد مطير221742141088 89  0.00

61 معيد 0%3417مثمان5027ضحى صادق علي عبد ا221742141089 90  0.00

م معيد 500صفر59م5075ضحى عبد الرضا م علي221742141091 91  0.00

م معيد 0ممممممضحى مطشر عمعوم صفوك221742141092 92  0.00

93 ناجح 8796911009280639طفوف موسى جاسم راضي221742141093 93  91.29

78 ناجح 888395979782620عذراء طالب عبد الرحيم غانم221742141094 94  88.57

84 معيد 780صفرصفر699696علياء عيدان خفيف سلمان221742141095 95  0.00

95 معيد 550م37صفر74صفرغدير م ضاحي صبر221742141096 96  0.00

صفر معيد 9710099100100980غفران رزاق ساجت هيلم221742141097 97  0.00

90 معيد 0صفر889794م87فاطمه جاسم عبد الخضر جاسم221742141098 98  0.00

80 معيد 5150542250300فاطمه جبار لفته جوده221742141099 99  0.00

92 ناجح 88948610010087647فاطمه حسين صعيجر بهيرو221742141100 100  92.43

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 شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 97100969910097683فاطمه علي صيهود خشان221742141101 101  97.57

99 ناجح 9910096100100100694فاطمه م حسن مطر221742141102 102  99.14

82 ناجح 779289929495621قطر الندى جميل كصاب رشيد221742141103 103  88.71

96 ناجح 9410099999998685مؤمنين رياض عناد مكطوف221742141104 104  97.86

88 معيد 640مم72صفر79مرام هاتف رشيد طعيمه221742141105 105  0.00

م معيد 0ممممم76مريم أياد كاظم م221742141106 106  0.00

84 معيد 0%11مصفر21مصفرمريم باسم تركي عبد الجليل221742141107 107  0.00

85 معيد 71750صفر827890مريم بشير هويش شنجار221742141108 108  0.00

85 معيد 6161374250560مريم ريسان عطيه ياسين221742141109 109  0.00

75 معيد 0صفرصفر40م5855مريم طالب شاكر بحيت221742141110 110  0.00

88 معيد 550م5056صفر66مريم مجيد طعيمه امبريج221742141111 111  0.00

89 معيد 62700صفرصفر6064مشاعل نعيم كامل ثويني221742141112 112  0.00

81 ناجح 758677545866497منى جابر حنون كاظم221742141113 113  71.00

93 ناجح 9810099100100100690ميامين هادي سلمان نغيمش221742141114 114  98.57

95 معيد 0صفر5061صفر50صفرميقات عبد ا كاظم عبيد221742141115 115  0.00

م معيد 0مصفرصفرصفرصفر67نبا يوسف علوان معيدي221742141116 116  0.00

صفر معيد 0صفر100ممم94نبراس عزارة حيذور مري221742141117 117  0.00

89 ناجح 959798969894667نجلء جابر حسين مطرود221742141118 118  95.29

96 ناجح 88989510010092669نرجس موسى جاسم راضي221742141119 119  95.57

93 ناجح 919997889498660نقاء كريم عامر ناصر221742141120 120  94.29

86 معيد 0صفرصفر755758صفرنور الهدى احسان حسين مطير221742141121 121  0.00

84 معيد 0صفرصفر35615050نور سعد شويل زايد221742141123 122  0.00

90 ناجح 809281798888598نور مطر خليف عبد221742141124 123  85.43

96 ناجح 749373969087609هاجر عبد الواحد شياع جودة221742141125 124  87.00

95 ناجح 909384878795631هدى احمد غافل جهيد221742141126 125  90.14

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 :6
ذي قار

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

141رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 848469928673577هدى رشيد مجيد مطروح221742141127 126  82.43

م معيد 0صفرصفر74م98صفرهدى فراس موسى عبد العالي221742141128 127  0.00

90 ناجح 9010078969392639هدى ناصر عبد الحسين لفته221742141129 128  91.29

96 معيد 900م85978777هدى هاني هاشم موسى221742141130 129  0.00

79 معيد 500صفرصفر696239هيا اسامه كريم مبارك221742141131 130  0.00

83 معيد 50760صفر729553وصال أياد عباس نوار221742141132 131  0.00

86 معيد 6259354050210وفاء حلو م نصيف221742141133 132  0.00

74 ناجح 688867775762493ولء عبد الرسول ذياب حميدي221742141134 133  70.43

54 معيد 0صفرصفر24%365012ولء عويد جلود منشد221742141135 134  0.00

م معيد 0مممممميقين رحمن هادي زغير221742141136 135  0.00

م معيد 0ممصفرممميقين سمير ورد ساجت221742141137 136  0.00

78 ناجح 736261787154477أديان خير ا مأمون تمر221742141138 137  68.14

93 ناجح 756853815775502هاجر م تركي عبد الجليل221742141139 138  71.71

87 ناجح 837169596960498فاطمه عادل عبد الحسن هلل221742141140 139  71.14

85 معيد 2924520%526019زهراء ريحان كاظم مهوس221742141141 140  0.00

93 معيد 0صفر8690868889منار بشير خلف عباس221742141142 141  0.00

99 معيد 1000م931009284تبارك عبد الرزاق طاهر شرقي221742141143 142  0.00

المشاركون

142 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 87 55 % 38.73

 94.70

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

132 

125 

 87.22

133 

116 

129  121129 118 131 0 

116 91 85 89 94 0 

 89.92 75.21 65.89 75.42 71.76 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


