
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

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

68 راسب 5450503550500طيبه حسين سعيد راضي221512100106 1  0.00

90 راسب 0غ51غ645060شذى عبد الحسن حسين نايف221612209142 2  0.00

95 ناجح 921001009796100680أبرار باسم كاظم جاسم221742209001 3  97.14

84 ناجح 717967656969504أبرار حسين مهدي محيسن221742209002 4  72.00

88 ناجح 736375506562476أسماء حسين ساجت حسن221742209004 5  68.00

94 راسب 848480940غ92أشواق طالب عزيز جابر221742209006 6  0.00

85 ناجح 859399819889630أطياف م عبد الحسن حمزه221742209007 7  90.00

76 راسب 0غ53غغ5653أكرام رياض كاظم صكر221742209008 8  0.00

70 راسب 0غغغ545054أيات علي خضير غزاي221742209011 9  0.00

69 راسب 677270760غ75اديان شنان غالي علي221742209013 10  0.00

68 راسب 0غغغغغ51اساور حسين عوده سلطان221742209014 11  0.00

74 راسب 0غغغغغغاساور عبد الرضا هادي وطبان221742209015 12  0.00

79 راسب 0%2119%57382519اسراء علي شريف علي221742209016 13  0.00

94 راسب 750غ698976غاسلم حسين قاسم ناصر221742209017 14  0.00

81 راسب 610غغغغ53اسماء كاظم خليفه حنون221742209018 15  0.00

92 ناجح 866988799299605اسيل عبد الرضا جواد كاظم221742209019 16  86.43

85 راسب 6357595026370اشواق حسب شنان ثويني221742209020 17  0.00

74 راسب 0غغغ636150اطياف يعقوب راشد عبد الرحمن221742209021 18  0.00

80 ناجح 838589889294611اكرام عواد صابر وهيب221742209022 19  87.29

58 راسب 0غغغغ58غالء احمد عباس م221742209023 20  0.00

70 راسب 859086950غ63الء عبد الحسين كريم شهيب221742209024 21  0.00

90 ناجح 9195871009182636ام البنين رعد محسن عوده221742209025 22  90.86

76 راسب 29610%57503018ام البنين غسان م جواد عبد الرضا221742209027 23  0.00

81 راسب 6251623457580امل خضير شاتي سلمان221742209028 24  0.00

90 راسب 919594860غ96انتضار عبد المير جلود هداد221742209029 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

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 0غ7681928776انوار حيدر خزعل حمد221742209030 26  0.00

غ راسب 0غغغغ6867انوار علي جاسم كاظم221742209031 27  0.00

92 راسب 5050500غ67غايات احمد قاسم ناصر221742209032 28  0.00

83 راسب 0غغغ52غ63ايات حازم خالد عبد الحسين221742209033 29  0.00

88 راسب 0غغ93948790ايات شريف حميد عيسى221742209034 30  0.00

77 راسب 640غغ72غ80ايمان عقيل فاضل علوان221742209037 31  0.00

75 راسب 545150510صفر64ايمان كامل عويد نعيم221742209038 32  0.00

79 راسب 6450545050380ايه حسين حسب محسن221742209039 33  0.00

85 راسب 5052505041500بتول لؤي هشام برتو221742209041 34  0.00

76 راسب 500غ5051غ54بتول ناشي حسن دبس221742209042 35  0.00

88 راسب 566250750غ70بلقيس م شهاب احمد221742209043 36  0.00

88 راسب 0غغ56غغغبنين مظفر برغش حسين221742209044 37  0.00

85 راسب 64900غغ8580بيادر علي كريم حمود221742209045 38  0.00

90 راسب 10097910غ94غتبارك جعفر حبيب عوض221742209047 39  0.00

85 راسب 800غ6681غغتبارك عبد حلو موحي221742209048 40  0.00

91 ناجح 805451775087490حنان حسن مصيجر شنشه221742209050 41  70.00

87 راسب 0غغ69506654حنان حسين فليح حسن221742209051 42  0.00

74 راسب 0غغ5061غ50حنان عادل عبد الحسين قاسم221742209052 43  0.00

78 راسب 0غغغغ6551حنين جاسب م ضهد221742209053 44  0.00

73 ناجح 815362788274503حنين سعد شاتول حسين221742209054 45  71.86

81 راسب 776782870غغحنين علوي عباس م221742209055 46  0.00

64 راسب 2339500%545815حنين قاسم عبد خضير221742209056 47  0.00

غ راسب 0غغغغغغحوراء رياض عبد النبي عبيد221742209057 48  0.00

82 ناجح 859395929083620حوراء م عبد الحسن عوده221742209059 49  88.57

83 راسب 0غ5050غ5560ديار حسين عباس عفراوي221742209061 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

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 748373506868500ديار عباس عكله حيدر221742209062 51  71.43

غ راسب 830غ78757271ديانا حسين عليوي ناصر221742209063 52  0.00

63 راسب 0غغغغغ61رؤى حسام مديح هميم221742209064 53  0.00

68 راسب 0غغغغغغرانيا حيران كاظم جاسم221742209065 54  0.00

87 راسب 570غغ56غ64رانيه صباح نسيم عبد ا221742209066 55  0.00

86 راسب 8054733555560رباب ستار عباس سلمان221742209067 56  0.00

76 ناجح 527257515265425رجاء سعد قاسم حسين221742209068 57  60.71

95 راسب 920غ88غ9092رسل حسن شراد ساهي221742209069 58  0.00

62 راسب 5962563524640رسل عبد الزهره عباس نجم221742209070 59  0.00

83 راسب 0غغغغغ53رسل ماجد عدنان مزهر221742209071 60  0.00

94 راسب 53730غ80غغريا علي طالب عبد الرزاق221742209073 61  0.00

86 ناجح 909692729286614ريام اباذر ريكان عجيمي221742209074 62  87.71

91 ناجح 745171535084474ريام عبد المير كاظم م221742209076 63  67.71

76 راسب 0غغغغغ59ريام م عواد جحيل221742209077 64  0.00

71 راسب 5563663050560ريان هاشم م مخيلف221742209078 65  0.00

81 راسب 8764710غ7461زهراء احمد غضبان معيلو221742209079 66  0.00

90 ناجح 849896989388647زهراء اركان كاظم حمود221742209080 67  92.43

77 ناجح 688386575078499زهراء شريف صاحي عبد الرضا221742209082 68  71.29

60 راسب 0غغغ74غ69زهراء صبار فاضل عبد ا221742209083 69  0.00

76 راسب 7054562336680زهراء عباس سلمان كيطان221742209085 70  0.00

90 راسب 900غ80889176زهراء عباس كطيو زغير221742209086 71  0.00

84 راسب 61530غ705875زهراء عبد الحسين كريم شهيب221742209087 72  0.00

72 راسب 500غغ56غ65زهراء عبد الحميد ريكان عجيمي221742209088 73  0.00

71 راسب 560غغغغ60زهراء عقيل جواد محيسن221742209089 74  0.00

85 ناجح 725884505071470زهراء علي خليف مشاري221742209090 75  67.14

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 :4
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 87100999791960زهراء علي درويش م221742209091 76  0.00

82 راسب 860غ536574غزهراء م رضا عباس عوده221742209094 77  0.00

84 راسب 5850502024500زهراء م علوي حسين221742209095 78  0.00

80 راسب 990غ87898194زهراء م عنيد عليوي221742209096 79  0.00

75 راسب 0غغغغغ55زهراء نعيم حسين علوي221742209098 80  0.00

غ راسب 0غغغغغغزينب ابراهيم طالب كنهور221742209099 81  0.00

73 راسب 6051603155550زينب اسماعيل قاسم احمد221742209100 82  0.00

77 راسب 0غغغغغ51زينب جاسب حسين ياسر221742209101 83  0.00

76 راسب 510غغغ6150زينب رمزي شهيد مجيد221742209102 84  0.00

92 راسب 850غغ838677زينب عبد المير جلود هداد221742209104 85  0.00

87 راسب 91850غ91غ84زينب عبد المير مكي حبيب221742209105 86  0.00

85 ناجح 809398859691628زينب عبد اللطيف عوده حسن221742209106 87  89.71

72 راسب 5041502427500زينب كاظم عبد عليخ221742209107 88  0.00

83 راسب 750غ8090غ87زينب م باقر غزاي221742209110 89  0.00

56 راسب 725150760غ73زينب مزهر فرهود سنبل221742209111 90  0.00

71 ناجح 695074505055419ساره جميل مكطوف صبر221742209112 91  59.86

87 راسب 5950603939300ساره علي عبد الستار علوان221742209113 92  0.00

76 ناجح 565459595061415ساره قصي عبد الرزاق صخيل221742209114 93  59.29

76 راسب 770غغ725069ساره محسن كريم حشيش221742209115 94  0.00

87 راسب 0غغغ807478ساره م حمود ابراهيم221742209116 95  0.00

78 راسب 7338513441280ساره هادي عبيد مشل221742209117 96  0.00

82 راسب 53820غ61صفر64سجا طالب يوسف ياسين221742209118 97  0.00

72 راسب 860غ73غ6471سجى كاظم خليفه حنون221742209122 98  0.00

70 راسب 7150560غ5957سجى م غازي حمود221742209123 99  0.00

89 راسب 91840غ88غ92سجى ياسين شمخي فليح221742209124 100  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 :5
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 راسب 0غغغغغ65سرى حسين علي بريج221742209125 101  0.00

76 راسب 500غغ50غ50سرى عباس رهيف كاطع221742209126 102  0.00

81 راسب 0غغغغ50غسميه حميد ريسان مزبان221742209128 103  0.00

78 راسب 6729532141390شاهيناز عبد المنعم كاظم حسين221742209129 104  0.00

50 راسب 0غغغغغغشفاء شاكر عوده فاضل221742209130 105  0.00

87 راسب 0غغغغغ74شهد مهند عبد الفاضل هاني221742209131 106  0.00

85 راسب 500غغ725350صابرين رياض مكطوف خضير221742209132 107  0.00

74 راسب 540غ58586153ضحى عبد الكاظم عبد علي عبد الحسن221742209133 108  0.00

86 ناجح 686973707576517عذراء عبد المير عبد ا حسن221742209135 109  73.86

90 راسب 7150525042670عذراء عبد المهدي محسن عكار221742209136 110  0.00

94 راسب 95930غغ9194عذراء عوده فرهود عوده221742209137 111  0.00

90 راسب 0غغ69غغ87غفران عقيل صبار باجي221742209139 112  0.00

77 راسب 610غغغغ70فاطمه جبار حسين نايف221742209140 113  0.00

70 راسب 5054502050500فاطمه حسين علي عيسى221742209141 114  0.00

89 ناجح 919286958386622فاطمه رشيد عاجل عبد ا221742209142 115  88.86

80 ناجح 695853505053413فاطمه سالم طالب جاسم221742209143 116  59.00

96 راسب 0غ6894825850فاطمه عباس داخل هاني221742209144 117  0.00

84 راسب 7150793063700فاطمه عبد الكريم كسار سلمان221742209147 118  0.00

80 راسب 5050202250500فاطمه علي ناصر ثامر221742209148 119  0.00

78 راسب 0غغغغغ51فاطمه فاضل ستار زاير كنهور221742209149 120  0.00

78 راسب 6451603350500فاطمه قحطان عبد جميل221742209150 121  0.00

85 راسب 0غغغغغ50فاطمه مؤيد مكطوف خضير221742209151 122  0.00

87 راسب 560غغ59غ66فرح فاخر حسين جاسم221742209152 123  0.00

88 راسب 770غ72566355لقاء حميد طعيمه منيفي221742209154 124  0.00

76 راسب 0غغغغغغمروه طالب كاظم حموده221742209155 125  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 :6
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

69 ناجح 535056625056396مروه علي نعيم كريم221742209156 126  56.57

غ راسب 0غغغغغغمروه محسن مهدي عبيد221742209157 127  0.00

63 راسب 0غغغغغ50مريم طالب كاظم حموده221742209158 128  0.00

74 راسب 520غغغ5150مريم عباس عبد الخالق عبد العالي221742209159 129  0.00

87 راسب 0غغ5052غ58مريم عبد الكاظم م جعفر221742209160 130  0.00

87 راسب 830غ8581غ81مريم علي حسن عليوي221742209161 131  0.00

72 راسب 0سبع23%14%585018مريم فيصل غازي هاشم221742209162 132  0.00

93 راسب 919898940غ86مريم ناشي حسن دبس221742209163 133  0.00

93 ناجح 837895767691592مكارم حسين علي ناصر221742209165 134  84.57

83 راسب 5658652858690مكارم هادي يسر جابر221742209166 135  0.00

67 راسب 0غغغغ5237منال علي خلف كشكول221742209168 136  0.00

69 راسب 52810غ68غ50مها عبد المحسن خلف صالح221742209170 137  0.00

90 راسب 650غغ676582ميس بشير محسن ناصر221742209171 138  0.00

91 ناجح 838592928698627ميسم عباس هادي حسن221742209172 139  89.57

89 راسب 21500%58506217نبأ خير ا خلف غالب221742209173 140  0.00

69 راسب 500غغ50غ50نعمت نعمان مفتن ناصر221742209177 141  0.00

75 راسب 0غغغغغ50نها ناصر حسين علوي221742209178 142  0.00

52 راسب 0غغغغغغنور الهدى خالد عبد عليخ221742209179 143  0.00

82 راسب 0غغغغغ50نور الهدى مازن حسن فرج221742209180 144  0.00

78 راسب 52580غ67غ66نور جعفر صاحب جايد221742209181 145  0.00

92 راسب 0غغ59562952نور سعد عبد الملك عمران221742209183 146  0.00

93 ناجح 839792999595654نور علوي شراد عجيل221742209184 147  93.43

89 راسب 0غغغغ7923نور علي ابراهيم ضيدان221742209185 148  0.00

93 ناجح 788570837382564هجران عبد الرزاق شاتول رومي221742209188 149  80.57

87 راسب 6260645337360هدى سعد جاسم م221742209191 150  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 :7
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 860غغ96غ89هدى منذر حميد تركي221742209193 151  0.00

76 راسب 0غ52غغغ50هيلين عيال موسى حمود221742209195 152  0.00

80 راسب 0%533266282816وجدان غني علي عوده221742209196 153  0.00

90 ناجح 768098887586593ورود فاخر كريم حسوني221742209197 154  84.71

87 راسب 665477560غ64وصال فاروق جابر فيصل221742209198 155  0.00

78 راسب 0غغغ82غ50يقين فاضل حسين علي221742209199 156  0.00

المشاركون

156 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

127 29 % 18.59

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

8 

8 

33  1829 32 20 0 

24 12 7 15 11 0 

 72.73 66.67 24.14 46.88 55.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


