
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

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

62 ناجح 596256555064408رسل عبد الزهره عباس نجم221742209070 1  58.29

85 راسب 5552303350410أساور حسين عوده سلطان221842209001 2  0.00

74 راسب 0غغصفرتسع5028آمنه صالح عطشان نكار221842209003 3  0.00

99 راسب 60770غ6581غآمين عبدالحسين موسى رهيج221842209004 4  0.00

96 ناجح 879682758074590آيات احمد محمد عباس221842209005 5  84.29

غ راسب 0غغغغغغآيات جعفر اسماعيل عبد221842209006 6  0.00

98 راسب 0غغغ94غ88آيات مرتضى صالح ابراهيم221842209007 7  0.00

89 ناجح 817877827980566اديان شنان غالي علي221842209009 8  80.86

77 راسب 500غغغغغاساور عدنان محمد مطر221842209011 9  0.00

95 راسب 83650غغ86100اسراء طالب كاظم مسير221842209012 10  0.00

100 ناجح 9195949293100665اسلم حسين قاسم ناصر221842209014 11  95.00

96 ناجح 667370505069474اطياف يعقوب راشد عبدالرحمن221842209015 12  67.71

85 راسب 0غغغغغغالء سمير سوادي ناصر221842209016 13  0.00

89 راسب 5750663952500الء مازن بدر صبر221842209018 14  0.00

81 راسب 3324393825330الء محمد صالح مهدي221842209019 15  0.00

76 ناجح 505650615361407ام البنين غسان محمدجواد عبدالرضا221842209020 16  58.14

56 راسب 5075233931340ام كلثوم فهد عبدالمنعم سعدون221842209021 17  0.00

84 راسب 560غغغ61غانفال سعدي خيون عباس221842209023 18  0.00

97 ناجح 869396878090629انوار علي جاسم كاظم221842209025 19  89.86

95 راسب 6452673928510ايات حازم خالد عبدالحسين221842209026 20  0.00

84 راسب 5263743950550ايات علي خضير غزاي221842209027 21  0.00

93 راسب 850غغ63غ70ايه جميل مكطوف صبر221842209028 22  0.00

93 راسب 0غغغغ6350بتول جعفر فيصل حمود221842209029 23  0.00

غ راسب 0غغ34غغغبتول خالد ياسين عبد221842209030 24  0.00

100 ناجح 95100969593100679براء هاشم ثامر طلب221842209031 25  97.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 راسب 56960غ757775بلقيس محمد شهاب احمد221842209032 26  0.00

87 راسب 0غغغغغغبنين عامر احزيم ناصر221842209033 27  0.00

96 ناجح 647363506181488بنين مظفر برغش حسين221842209035 28  69.71

96 ناجح 747682676183539بنين ميثاق ناظم ياسر221842209036 29  77.00

99 ناجح 909592938495648بيادر علي كريم حمود221842209037 30  92.57

98 ناجح 9598931009698678تبارك دريد عادل كاظم221842209038 31  96.86

96 ناجح 817993589792596جيهان عدنان شريف كريم221842209039 32  85.14

97 ناجح 837580718163550حنان حسين فليح حسن221842209040 33  78.57

99 ناجح 627352666352467حنان عادل عبدالحسين قاسم221842209041 34  66.71

غ راسب 0غغغغغغحوراء رياض عبدالنبي عبيد221842209044 35  0.00

100 راسب 826987770غ56حوراء علي حسين شناوه221842209045 36  0.00

96 راسب 740صفرغ729475حوراء غانم ناصر وطان221842209046 37  0.00

87 ناجح 718378666765517ديار حسين عباس عفراوي221842209047 38  73.86

84 راسب 50500غ687966رؤى احسان هنيدي ابوالدوش221842209049 39  0.00

83 راسب 6734695058500رؤى حسام مديح هميم221842209050 40  0.00

89 ناجح 708369725851492رانيا حيران كاظم جاسم221842209051 41  70.29

98 ناجح 717159915868516رانيه صباح نسيم عبدا221842209052 42  73.71

82 راسب 0غغغغ52غرباب علي عبدالستار علوان221842209053 43  0.00

96 راسب 1000غ93939176رسل حسن شراد ساهي221842209054 44  0.00

93 راسب 0غغغ555079رسل عدي شهيد عليوي221842209055 45  0.00

98 ناجح 738576588581556رغد ظافر نعيم عبدالعباس221842209056 46  79.43

91 راسب 600غ50غ7269رواء كريم هاشم عبيد221842209057 47  0.00

غ راسب 0غغغغغ74روان أحمد نعيم حنون221842209058 48  0.00

73 راسب 0غغغغ5059روان مضر ريكان عجيمي221842209059 49  0.00

81 راسب 5962353837340ريام محمد عواد جحيل221842209060 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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96 ناجح 898191709496617زهراء احمد غضبان معيلو221842209062 51  88.14

93 راسب 86881000غ88غزهراء باقر نواف حشف221842209063 52  0.00

85 راسب 0غ50غ70غ65زهراء توفيق سعدون صيهود221842209064 53  0.00

72 راسب 0غغغغ5550زهراء حسن مغشغش لعيوس221842209065 54  0.00

95 راسب 75830غغ7877زهراء شاكر زبيل حمود221842209067 55  0.00

غ راسب 0غ765460غغزهراء صبار فاضل عبدا221842209068 56  0.00

93 راسب 0غ775064غ56زهراء ظافر عوده حسن221842209069 57  0.00

95 ناجح 616977535051456زهراء عباس سلمان كيطان221842209070 58  65.14

92 راسب 93920غ989294زهراء عباس حسن علي221842209071 59  0.00

94 راسب 5750582934500زهراء عبدالحميد ريكان عجيمي221842209073 60  0.00

غ راسب 0غغغغ54غزهراء عبدالزهره عباس نجم221842209074 61  0.00

100 ناجح 747887897195594زهراء علي كاظم جاسم221842209078 62  84.86

غ راسب 0غغغغغغزهراء محمد راضي مشجل221842209080 63  0.00

98 راسب 6250534251500زهراء محمد علوي حسين221842209081 64  0.00

98 ناجح 9296989898100680زهراء محمد عنيد عليوي221842209082 65  97.14

91 راسب 0غ50غ62غ63زهراء هيثم مكي طعيمه221842209084 66  0.00

100 ناجح 99921009597100683زينب حامد مكي حبيب221842209086 67  97.57

98 راسب 939794950غ92زينب حسين حنيحن شنين221842209087 68  0.00

86 راسب 5961684050590زينب رمزي شهيد مجيد221842209089 69  0.00

98 ناجح 819390617480577زينب عبدالمير جلود هداد221842209092 70  82.43

100 راسب 89830غ919587زينب عبدالحسين هادي جمعان221842209094 71  0.00

97 راسب 0غغغ706452زينب علي هاشم محمد221842209095 72  0.00

96 راسب 76750غ836983زينب غانم عبدا زغيرون221842209096 73  0.00

93 راسب 630غ75617235زينب محمد عاكف فليح221842209098 74  0.00

96 ناجح 757786736876551زينب مزهر فرهود سنبل221842209099 75  78.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المعدل

الحيائي

غ راسب 0غ65غغ88غساره باقر جعفر عبد221842209100 76  0.00

غ راسب 1000غغغ8896ساره قيس دريول ابوعلي221842209101 77  0.00

100 ناجح 918595667983599ساره محسن كريم حشيش221842209102 78  85.57

99 ناجح 847779859782603سجا طالب يوسف ياسين221842209103 79  86.14

88 راسب 0غغغ%385016سجى سعد جاسم محمد221842209105 80  0.00

97 ناجح 567279555050459سجى طالب حمود بدر221842209106 81  65.57

91 راسب 0غ50غغغ51سجى علي محمد يونس221842209107 82  0.00

88 راسب 55500غ627464سجى نعيم خلف ثامر221842209108 83  0.00

96 راسب 0غ8430607377سرى حسين علي بريج221842209110 84  0.00

90 ناجح 615771505050429سرى عباس رهيف كاطع221842209111 85  61.29

97 راسب 0غ50غ74غ87سكينه عبدالعظيم حمود حسين221842209112 86  0.00

91 راسب 5750693034500سميه حميد ريسان مزبان221842209113 87  0.00

98 راسب 0غ50غ747459شذى عبدالحسين كريم حميد221842209114 88  0.00

99 ناجح 767969505268493شهد مهند عبدالفاضل هاني221842209115 89  70.43

94 راسب 8080813750610صابرين رياض مكطوف خضير221842209116 90  0.00

97 راسب 670غغ79غ70ضحى رياض محيي عبيد221842209117 91  0.00

82 راسب 6160763559620ضحى عبدالكاظم عبد علي عبدالحسن221842209118 92  0.00

76 راسب 0غغغ596650طيبه شفيق شاكر توفيق221842209120 93  0.00

83 راسب 0غغغغغ62عذراء غانم ناصر وطان221842209121 94  0.00

61 راسب 0غغغغغغعيناء ياسر دايم حسين221842209122 95  0.00

93 راسب 0غ51غغ56غغدير جاسم عطب مفتن221842209123 96  0.00

81 راسب 69640غغغ65غدير جبار عبد راضي221842209124 97  0.00

83 راسب 3850602751610غصون باقر جاسم حميدي221842209126 98  0.00

100 راسب 6832782750420فاطمه جبار حسين نايف221842209128 99  0.00

غ راسب 0غغغ58غغفاطمه شهيد شاكر محسن221842209129 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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77 راسب 0غغغغغغفاطمه ظاهر حبيب ناصر221842209130 101  0.00

98 ناجح 869690736982594فاطمه عباس داخل هاني221842209131 102  84.86

93 راسب 7658840غ74غفاطمه عبدالكاظم محمد جعفر221842209132 103  0.00

88 راسب 570غغ8792غفاطمه عدنان كعيم عوده221842209133 104  0.00

81 راسب 500غغ7358غفاطمه علء حسن داحس221842209134 105  0.00

92 ناجح 686759505450440فاطمه علي ناصر ثامر221842209135 106  62.86

89 راسب 0غغغغغغفاطمه غالب جبار عيدان221842209136 107  0.00

95 راسب 50590%67598017فاطمه فاضل ستار زايركنهور221842209137 108  0.00

67 راسب 0غغغ50غ60فاطمه كريم محسن محمد221842209138 109  0.00

93 راسب 0غغغ56غ55فاطمه محيي عبدا حسين221842209139 110  0.00

غ راسب 8791919789890فاطمه مرتضى حسن هاني221842209140 111  0.00

68 راسب 0غغغغ5055فاطمه هلل قاسم جبر221842209142 112  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاطمه هيثم احمد عبدالعظيم221842209143 113  0.00

95 راسب 0غ73605054غكوثر عادل ريسان جلب221842209144 114  0.00

93 ناجح 817785607974549لقاء حميد طعيمه منيفي221842209146 115  78.43

96 راسب 500غغ69غ68مروه طالب كاظم حموده221842209147 116  0.00

95 راسب 6266663950590مروه محسن مهدي عبيد221842209148 117  0.00

100 راسب 790غ1007792غمروه محمد كيلو كاظم221842209149 118  0.00

88 راسب 0غغغ72غ72مريم ستار ضايف خليف221842209150 119  0.00

81 راسب 0غغغغغ50مريم طالب كاظم حموده221842209151 120  0.00

99 ناجح 838593919298641مريم علي حسن عليوي221842209154 121  91.57

92 راسب 50580غغ7073مريم غالي تبينه عواد221842209155 122  0.00

96 راسب 680غغ93غ81منار محمد عبدالرضا هليم221842209156 123  0.00

95 راسب 59730غغ7269مها عبدالمحسن خلف صالح221842209159 124  0.00

96 راسب 6655693559700نبأ حسين عايد رداد221842209160 125  0.00

مدير المركز
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86 راسب 0غغغ565164نبأ خيرا خلف غالب221842209161 126  0.00

96 ناجح 768784588062543نبأ محمد رشيد ساجت221842209162 127  77.57

99 ناجح 929599999599678ندى باهر ماجد عبدالكريم221842209163 128  96.86

غ راسب 0غ84غغ86غنرجس صباح نسيم عبدا221842209164 129  0.00

92 راسب 0غ50غغ7882نرجس محمد مراد عناد221842209165 130  0.00

غ راسب 0غغغغغغنسرين ريكان عبد راضي221842209166 131  0.00

90 راسب 5550502650590نها ناصر حسين علوي221842209167 132  0.00

97 ناجح 828891728771588نور اسماعيل مشلول ناصر221842209168 133  84.00

96 راسب 0غ50غ66غغنور جابر عبدالمنعم ابراهيم221842209169 134  0.00

72 راسب 0غغغغغ53نور رافع عبدالحسين اسماعيل221842209171 135  0.00

93 راسب 6331625476570نورا عباس زغير عبود221842209172 136  0.00

72 راسب 3323502431330نورالهدى خالد عبد عليخ221842209173 137  0.00

93 ناجح 808481696369539نورالهدى عقيل عواد جاسم221842209174 138  77.00

غ راسب 920غغغغ83نورالهدى علي حسين جمعه221842209175 139  0.00

91 راسب 5571583950520هجران فائز سعدون محيي221842209176 140  0.00

91 راسب 5050503842530هدى فاضل زاجي عبود221842209177 141  0.00

100 ناجح 9496100928898668هدى منذر حميد تركي221842209178 142  95.43

83 راسب 0غغغ57غ58هدى ناجي علوان عبود221842209179 143  0.00

غ راسب 64500غ606577هديل عبدالهادي كريم حميد221842209182 144  0.00

89 راسب 50500%6919%5515هيلين عيال موسى حمود221842209183 145  0.00

92 ناجح 788984808090593وصال فاروق جابر فيصل221842209184 146  84.71

85 ناجح 687350545759446ولء راضي كريم عبيد221842209185 147  63.71

88 ناجح 505068506851425يقين فاضل حسين علي221842209186 148  60.71

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 :7
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

148 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

105 43 % 29.05

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 33.33

6 

2 

19  2863 36 30 0 

11 22 37 27 24 0 

 57.89 78.57 58.73 75.00 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


