
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 المصطفى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

105رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 5654505050310رقيه عباس فاضل جباره221612105046 1  0.00

96 ناجح 615276587354470ريام صادق مزيد عديم221612105047 2  67.14

94 معيد 6250502536500زينب عبد المير عبد الحسين عبد ا221612105062 3  0.00

100 معيد 5539865054710منار رزاق عبد ا جابر221612105094 4  0.00

91 ناجح 746681616159493أماني كاطع ضيدان جابر221742105002 5  70.43

97 معيد 0صفر9898م9393أميمه موسى كاظم عدوان221742105003 6  0.00

96 معيد 0صفر8394م8592ابتسام خير ا صبر خلف221742105004 7  0.00

92 معيد 0صفر50ممصفر71اراء عماد ناصر عبود221742105005 8  0.00

92 معيد 50500مصفر7353استبرق حسن رسول مصطفى221742105007 9  0.00

97 ناجح 899496859683640اسراء سامي هاشم عليوي221742105009 10  91.43

95 ناجح 837095828485594اسراء ميثم عواد م221742105010 11  84.86

81 معيد 600م50صفرصفر57اسماء جاسم عيدان علوان221742105011 12  0.00

94 معيد 0صفرصفر55مصفرصفراطياف ميثم شنان سوادي221742105012 13  0.00

94 معيد 0صفر7589صفر8887افنان نصر ا نعمه حسين221742105013 14  0.00

91 معيد 370م60535032اكرام عبد الحسين شريف خضير221742105014 15  0.00

91 معيد 520صفر78مصفر56ام البنين شاكر اشنيع مزيد221742105015 16  0.00

م معيد 0م70مممصفرايات حسين ريكان عطيه221742105016 17  0.00

90 معيد 5550530م5760ايمان عبد كريم مفتن221742105017 18  0.00

99 معيد 0صفرم94م100مبصائر ذياب عبادي عبود221742105018 19  0.00

94 ناجح 787784828271568تهاني شاتي عويد منخي221742105020 20  81.14

94 معيد 6252582850500ثبات وهاب عوده علوان221742105021 21  0.00

93 معيد 0صفر7582م%7319حنين عبد ا صبر خلف221742105022 22  0.00

94 معيد 96100960م9198حوراء عبد ريكان مزعل221742105023 23  0.00

96 ناجح 959497989989668حوراء غالي اسيود حسين221742105025 24  95.43

96 معيد 0صفر9499صفر9193حوراء ناصر عمران طاهر221742105026 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 المصطفى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

105رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 معيد 959492940م71دانيه فضل نعمه حسن221742105027 26  0.00

85 معيد 0صفرم7577مصفردعاء سامي هاشم عليوي221742105028 27  0.00

96 معيد 0صفر10096م9085دعاء طاهر هاشم كزهور221742105029 28  0.00

97 معيد 730صفر74697572دعاء عبد ا نعمه جابر221742105030 29  0.00

99 معيد 100100990مم96ديانه رياض عزيز عبد الحسين221742105031 30  0.00

95 معيد 0صفرم9572صفر87رغد جميل سمير هادي221742105032 31  0.00

96 معيد 0صفرم70صفر8582رفل مجيد كاظم أسماعيل221742105033 32  0.00

87 معيد 600م54367261رقيه جواد كاظم رحم221742105034 33  0.00

83 معيد 5163410م6257رنا عبد الكاظم رزاق حسين221742105035 34  0.00

94 معيد 0صفر33م2958صفررنده كمال شنين هاشم221742105036 35  0.00

93 معيد 827475640م67زهراء ابراهيم شديد م221742105037 36  0.00

77 معيد 5042553440330زهراء جخيور شليوط نصير221742105038 37  0.00

94 معيد 630م65658571زهراء جمال ناصر قاسم221742105039 38  0.00

93 معيد 9994910ممصفرزهراء حسن علي عداي221742105040 39  0.00

93 معيد 800مصفر7891صفرزهراء حسين خميس علي221742105041 40  0.00

98 معيد 87800م819587زهراء حيدر عبد الرزاق سلطان221742105042 41  0.00

91 معيد 730صفر79778395زهراء عبد الحسن كاظم ميس221742105044 42  0.00

صفر معيد 920مصفر83م84زهراء عبد الواحد عويد منخي221742105045 43  0.00

92 معيد 810م9284مصفرزهراء علي عريبي منصور221742105046 44  0.00

94 معيد 630م72578252زهراء كاظم عوده كاظم221742105047 45  0.00

90 ناجح 796081536857488زهراء كاظم كريم مفتن221742105048 46  69.71

93 معيد 0صفرم86879295زهراء كامل صابر حسين221742105049 47  0.00

94 معيد 0صفر8385صفر8786زهراء مقدام عبد الحسين مهدي221742105050 48  0.00

91 معيد 360مم543530زينب جلل كيوش سالم221742105051 49  0.00

88 ناجح 908794998478620زينب حيدر خميس عوده221742105052 50  88.57

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 :3
ذي قار

اعدادية المصطفى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

105رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 660مم715950زينب رياض خميس عبد الجليل221742105053 51  0.00

84 معيد 500مم81م63زينب زكي عبد الحسن علكم221742105054 52  0.00

93 معيد 0صفر9694م85صفرزينب ستار شري م221742105055 53  0.00

85 معيد 500صفرمصفر5665زينب عباس جخيور عباس221742105056 54  0.00

94 ناجح 848891749179601زينب عبد علي حنيحن حبيب221742105057 55  85.86

79 معيد 550مم71م54ساره زغير محسن حميد221742105058 56  0.00

95 معيد 9397890مم85ساره عبد الحسين خلف محيي221742105059 57  0.00

96 معيد 0مم53%12صفرصفرساره كريم جخيم ملغوث221742105060 58  0.00

88 معيد 0صفر5041م5961سجى عبد الزهره جبير كشكول221742105061 59  0.00

93 معيد 0مصفرستصفرم91سحر مجيد صابر ناصر221742105062 60  0.00

94 معيد 0مم94مم93سرى احمد حمادي مان ا221742105063 61  0.00

96 معيد 0مم87م8496سهاد كاظم علي جراب221742105064 62  0.00

97 معيد 740مصفرصفر8788شهد خالد نعمه جواد221742105065 63  0.00

88 ناجح 756489878176560صبا زكي عبد الحسن علكم221742105066 64  80.00

94 ناجح 887592898483605ضحى جواد كاظم ثامر221742105067 65  86.43

97 معيد 970مصفر92م92ضحى علي كولي عبود221742105068 66  0.00

97 معيد 0صفر100100م9299غدير امين كامل علي221742105069 67  0.00

82 معيد 5850573037550فاطمه ثائر ايوب ساجت221742105070 68  0.00

96 ناجح 949398929288653فاطمه حيدر جويد حسين221742105071 69  93.29

93 ناجح 716587676968520فاطمه علي طليع جعيول221742105072 70  74.29

98 معيد 8795930م9096فاطمه هاتف فيصل زوري221742105074 71  0.00

84 معيد 41380%14%595011كوثر ستار كحامي م221742105075 72  0.00

93 معيد 500م50صفر5431لمياء كاظم عوده كاظم221742105076 73  0.00

95 معيد 0صفر5867507050ليلى احمد عبد الرزاق عوده221742105077 74  0.00

80 معيد 6438670ممصفرمروه رحيم ثجيل كطان221742105078 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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية المصطفى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

105رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0صفرصفرصفرم82صفرمروه فاضل حسين غريدل221742105079 76  0.00

89 معيد 680صفرصفرمصفر79مروه ناصر شرموخ نتيشون221742105080 77  0.00

88 معيد 56700م715967مريم حكيم ضايف شرهان221742105081 78  0.00

94 معيد 0صفر8894صفر8795مريم رشيد جاسم م221742105082 79  0.00

94 معيد 0صفر7069مم82مريم فاهم خيون بدر221742105083 80  0.00

95 معيد 0صفر10098صفر91100مريم نصير معن عبد221742105084 81  0.00

90 معيد 0صفر9793صفر9099مكارم هلل دهيول دويشر221742105085 82  0.00

95 معيد 939792950م89منار خالد يعقوب فنجان221742105086 83  0.00

84 معيد 410مصفرصفرأربعصفرمنال رزاق محسن علي221742105087 84  0.00

95 ناجح 706155646763475ميساء عبد العباس حسين علوان221742105088 85  67.86

93 معيد 0صفر80صفرصفر8386ميلد أحمد صبار م221742105089 86  0.00

95 معيد 98991000مم90نادين عزيز شلل منخي221742105090 87  0.00

86 معيد 5650590مصفر60نبأ جاسم م ناصر221742105091 88  0.00

93 معيد 880مم795684نبأ كامل عبود عبد ا221742105093 89  0.00

92 معيد 620م55505850نبأ كامل فاخر حميد221742105094 90  0.00

94 معيد 0صفر8489ممصفرنبأ معتز وداعه مان ا221742105095 91  0.00

92 ناجح 776067947179540نرجس هيثم شعلن صيوان221742105096 92  77.14

88 معيد 0م5667768674نرجس وحيد ابراهيم عباس221742105097 93  0.00

95 معيد 8588840م8079نسرين ميثاق جباري ورور221742105098 94  0.00

98 معيد 0صفرم93م9598نور الهدى ساهر ضايف سلطان221742105099 95  0.00

88 معيد 5766790م7668نور الهدى علء كامل عطيه221742105100 96  0.00

92 معيد 840م8294سبع76نور الهدى محسن علي حسين221742105101 97  0.00

99 ناجح 888593938390631نور صالح ثامر درعم221742105102 98  90.14

86 معيد 0صفر50م50صفر50هبه سامي خميس عباس221742105103 99  0.00

98 معيد 10099970صفرصفر91هبه م عويش مشري221742105104 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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التسلسل

2017/2016
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الحيائي

89 معيد 0صفر5166صفرم74هبه ميثم موحان هزل221742105105 101  0.00

91 معيد 0صفرصفر50425059هدى رحيم شندي طعيمه221742105106 102  0.00

87 معيد 240م%16صفرصفر38هدى صالح شمخي جابر221742105107 103  0.00

94 معيد 0صفر7551947057هدى عبد الرضا شرهان علي221742105108 104  0.00

77 معيد 0صفرصفرم50م50هديل عوده سوادي مدهوش221742105109 105  0.00

96 ناجح 901009910098100683ولء اياد طعمه مطيلب221742105110 106  97.57

98 معيد 0صفر9193صفر8497يقين عبد العباس نعمه شناوه221742105111 107  0.00

المشاركون

107 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 90 17 % 15.89

 99.02

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

102 

101 

 86.27

102 

88 

82  7289 74 97 0 

62 50 74 58 57 0 

 75.61 69.44 83.15 78.38 58.76 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


