
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 المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

139رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

62 ناجح 505654555050377فاطمة الزهراء لطفي عبد الجليل م221612139090 1  53.86

84 معيد 555450630صفر50نور سمير عزيز مشكور221612139110 2  0.00

85 معيد 58650صفر635468نور عبد الحسن جبار نعمة221612139111 3  0.00

94 ناجح 859595859188633اثمار باسم م ناصر221742139001 4  90.43

م معيد 0ممممصفرماديان خالد عبد ا مفتاح221742139002 5  0.00

94 معيد 0صفر6455صفر8275اديان كريم جخر فيصل221742139003 6  0.00

81 معيد 0مممصفرممارام كاظم حمادي حنظل221742139004 7  0.00

94 ناجح 968994909789649ازهار فاضل نعيم حسين221742139005 8  92.71

88 معيد 0صفرصفر85م86صفراساور شمال شريف زوير221742139006 9  0.00

91 معيد 0صفر67صفرصفرصفر86اساور عباس فاضل يسر221742139007 10  0.00

96 معيد 0صفر90صفر939493اسيل علي كاظم جواد221742139008 11  0.00

90 معيد 0صفر84صفر808479اسيل فاضل صكبان ضهد221742139009 12  0.00

93 ناجح 817472827784563اسيل محسن قاسم منذور221742139010 13  80.43

93 ناجح 889992949289647اصيل علي شاش عبد مفتاح221742139011 14  92.43

85 معيد 0م959692م92الء حيدر جمعه حسين221742139012 15  0.00

92 معيد 0صفر99صفرصفر9187امنة عبد الكريم هاني خلف221742139013 16  0.00

85 ناجح 9091961009298652انس م حسين كحيوش221742139014 17  93.14

81 معيد 600م83638255انسام رشيد ثامر معيجل221742139015 18  0.00

61 معيد 5356412920200انفال عبيد عنيد زعل221742139016 19  0.00

93 معيد 0م9193م9097انوار جاسم نعيم طارش221742139017 20  0.00

81 ناجح 758179939386588ايات جاسم كريم جبر221742139018 21  84.00

74 معيد 0مممصفرمصفرايات حارث مكطوف عبد221742139019 22  0.00

69 معيد 0%19صفرصفر566650ايات عبد الباري حسين صالح221742139020 23  0.00

88 ناجح 909792899594645ايات مصطفى عواد جساب221742139021 24  92.14

89 ناجح 899990899885639اية جميل سلمان عنبر221742139022 25  91.29

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 المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

139رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

67 معيد 0صفرمم41م54اية عادل عايد مجدي221742139023 26  0.00

78 معيد 5058506824500اية وليد خالد كنين221742139024 27  0.00

77 ناجح 805774857879530ايمان م طمعه زياره221742139025 28  75.71

90 معيد 0مصفرصفرصفر91صفرايه جمال ابراهيم جبر221742139026 29  0.00

80 معيد 0صفرصفر83صفرصفر89ايه ربيع حنيحن سويد221742139027 30  0.00

85 معيد 0صفرصفرصفرصفر7072ايه عزيز كاظم صكر221742139028 31  0.00

94 معيد 98980صفر909997براء اياد شمخي جبار221742139029 32  0.00

96 ناجح 99999889100100681بركات عباس مكي جبر221742139030 33  97.29

95 معيد 0صفر7478صفر8885بنت الزهراء هادي بدر ناصر221742139031 34  0.00

85 معيد 0صفرصفر51صفرصفر78بنين احمد كاطع عبد221742139032 35  0.00

93 ناجح 887959828383567بنين عبد الكاظم سعدون هاشم221742139033 36  81.00

89 معيد 570صفر75م67صفرتبارك حسين صبير بشاره221742139034 37  0.00

92 معيد 0صفر737779مصفرتبارك ريحان فراك حسن221742139035 38  0.00

94 ناجح 9098921009398665تبارك سعدي عبد الحسين جعفر221742139036 39  95.00

89 معيد 6552756354300تقوى ياسين اصبيح أجويهل221742139037 40  0.00

82 معيد 250%6053342315تقى تحسين علي كريم221742139038 41  0.00

93 معيد 930صفرصفر928799جمانه علي عجه ابو هنيد221742139039 42  0.00

96 معيد 0صفرم83مصفر78جيهان رياض ناجي خميس221742139040 43  0.00

89 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرحنان عبد الجليل واوي شيحان221742139041 44  0.00

84 معيد 230%19%16%552816حنين ستار ضايف خليف221742139042 45  0.00

95 معيد 800صفر9177م86حنين علي شبيب خلف221742139043 46  0.00

92 معيد 9188860صفر8784حوراء عادل بندر خضير221742139044 47  0.00

84 معيد 0مصفرصفرصفرصفرصفرحوراء مصطفى جاسم م221742139045 48  0.00

95 ناجح 9010087947387626دانيه ثعبان عجيمي عوده221742139046 49  89.43

93 ناجح 776359655953469دعاء رزاق فهد وصخ221742139047 50  67.00

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 المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

139رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 75810صفرصفر8490دعاء عبد م عليوي221742139048 51  0.00

67 معيد 500ممصفرصفر50ديار ناصر كاظم شمخي221742139049 52  0.00

89 معيد 657170560صفر72ديانا حسن زغير معيدي221742139050 53  0.00

94 ناجح 858887896976588رؤى ميثم مفتن ناصر221742139051 54  84.00

78 معيد 56550صفر585055رباب فاضل طاهر وزار221742139052 55  0.00

95 معيد 0صفرم75مصفرمرباب وعد زويد عكموش221742139053 56  0.00

71 معيد 3234350صفر5433رتاج حمادي عبد الصاحب حسين221742139054 57  0.00

90 معيد 0صفر34صفر695162رحاب نايف فالح دحيبش221742139055 58  0.00

93 معيد 9593860صفر9197رغد سعد عواد جحيل221742139056 59  0.00

94 معيد 909088840صفر80رفاه عقيل فاضل عبد الحسين221742139057 60  0.00

95 معيد 91910صفر9694100رفيف علي حمادي حنظل221742139058 61  0.00

97 معيد 999110096910صفررفيف وميض جميل صادق221742139059 62  0.00

68 معيد 0صفر7150صفر5350رقية علي صالح احمد221742139060 63  0.00

90 معيد 0م7581796539رقيه عبد الحسين عوده عذيب221742139061 64  0.00

91 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفررمله شاكر حواس عطشان221742139062 65  0.00

91 معيد 0صفر7481917674رندا كريم عبد ا حطاب221742139063 66  0.00

90 ناجح 857590726064536رواء ابراهيم انغيمش عجمي221742139064 67  76.57

87 ناجح 585353676050428رواء حمود عزيز زاجي221742139065 68  61.14

89 ناجح 9194981008792651روان علي مطشر عمران221742139066 69  93.00

91 معيد 0صفر93م8997100روان م علوان رحم221742139067 70  0.00

88 ناجح 735250505065428ريام بشير كاظم مخور221742139068 71  61.14

92 معيد 0صفرصفر94صفر89صفرريزان مشتاق طالب حنوش221742139069 72  0.00

91 معيد 9788750صفر69صفرزهراء احمد حسين علي221742139070 73  0.00

73 معيد 0%17صفر21صفرصفرصفرزهراء احمد خميس جبر221742139071 74  0.00

93 معيد 5535500م6376زهراء اسامه عدنان حميد221742139072 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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ثانوية المستقبل الهلية للبنات
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الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0صفرصفر55صفرصفرصفرزهراء جابر عباس جبر221742139073 76  0.00

99 ناجح 878690759686619زهراء حسن علي م221742139074 77  88.43

96 ناجح 9691971009586661زهراء حيدر عباس م221742139075 78  94.43

صفر معيد 0صفر7432297024زهراء داخل منصور هاشم221742139076 79  0.00

88 معيد 0م776050صفر81زهراء رشيد موسى عجيل221742139077 80  0.00

94 ناجح 798373676675537زهراء سامي كاظم مزيد221742139078 81  76.71

96 معيد 6163620صفر8481زهراء سلطان عكاب محيسن221742139079 82  0.00

93 معيد 800مم898785زهراء شريف سالم برهان221742139080 83  0.00

97 معيد 970م99صفرصفر88زهراء طالب شعلن يسر221742139081 84  0.00

71 معيد 0صفر65م68صفر62زهراء عبد الحسين جبر عبد الحسين221742139082 85  0.00

88 معيد 790صفرم847692زهراء عبد الكريم جميل علي221742139083 86  0.00

88 معيد 830م76717867زهراء عدنان سالم انتيش221742139084 87  0.00

83 معيد 0ممممممزهراء عقيل عبد الكريم خلف221742139085 88  0.00

78 معيد 6550573950500زهراء علي رشيد ساجت221742139086 89  0.00

90 ناجح 951009993100100677زهراء علي كاصد عطيه221742139087 90  96.71

96 ناجح 951009795100100683زهراء علي يعقوب م221742139088 91  97.57

م معيد 0ممممممزهراء كريم طالب م علي221742139089 92  0.00

90 معيد 797986810ممزهراء لطيف شريف خزيعل221742139090 93  0.00

98 ناجح 9110097949996675زهراء محسن حنتوش ياسر221742139091 94  96.43

75 معيد 0%17%2515%393711زهراء م صالح مهدي221742139092 95  0.00

97 ناجح 95969910098100685زهراء مرتضى م سالم221742139093 96  97.86

91 ناجح 708583695075523زينب ابراهيم احمد علوي221742139094 97  74.71

87 معيد 5937505029280زينب احمد جوده مزيغيل221742139095 98  0.00

91 ناجح 879992948583631زينب جهاد ريحان عباس221742139096 99  90.14

92 معيد 795050630صفر62زينب حازم كاظم ياسين221742139097 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
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ثانوية المستقبل الهلية للبنات
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الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0صفر85صفرصفر6979زينب حسين رؤوف موسى221742139098 101  0.00

90 ناجح 887784887690593زينب شاكر عابر عطية221742139099 102  84.71

96 ناجح 909299849795653زينب طالب راشد خلف221742139100 103  93.29

89 ناجح 898577657795577زينب عبد الجليل م علي221742139101 104  82.43

91 معيد 0صفر81صفر8283صفرزينب عبد المحسن سالم شمخي221742139102 105  0.00

94 معيد 800م96صفر8898زينب عبد الهادي سلطان هلوم221742139103 106  0.00

90 معيد 630مصفرم8194زينب علي مطر حسن221742139104 107  0.00

90 معيد 760صفر7072صفر67زينب علي مكي حمزة221742139105 108  0.00

92 معيد 810م9961م83زينب عماد محسن عباس221742139106 109  0.00

93 معيد 0م51صفرصفرصفر75زينب فاضل سبتي مشلول221742139107 110  0.00

91 معيد 740صفر8585صفر76زينب قحطان عدنان ذخر221742139108 111  0.00

96 معيد 0صفرمصفرصفر89صفرزينب كريم شرهان بداي221742139109 112  0.00

87 معيد 0صفر92صفر939497زينب كريم كاظم عبيد221742139110 113  0.00

92 معيد 0صفر9790صفر9197زينب م شعلن حمزة221742139111 114  0.00

78 معيد 6650534035240زينب معاد اسماعيل ياسر221742139112 115  0.00

96 ناجح 948996858988637زينب ناصر حسين شناوه221742139113 116  91.00

88 ناجح 8891951009488644زينب وسام جبار طوفان221742139114 117  92.00

87 معيد 0%3119مصفر6184زينب وسام عبد الواحد مناحي221742139115 118  0.00

95 معيد 0صفر84صفر869793سارة قاسم حسين علي221742139116 119  0.00

94 معيد 0صفرم95م8692سجى بدر م علوان221742139117 120  0.00

90 ناجح 645361577150446سجى فصي كاظم سعد221742139118 121  63.71

95 معيد 86890صفر8789مسرى عماد عبد علي مهدي221742139119 122  0.00

90 معيد 650صفر76م74صفرسما رياض خلف م221742139120 123  0.00

92 معيد 91800صفر849296سهى مزهر كامل جابر221742139121 124  0.00

92 ناجح 857982767867559شهد عبد الكاظم كاطع هاني221742139122 125  79.86

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 المستقبل الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

139رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 8289750صفر73صفرصبا زهير فارس مريهج221742139123 126  0.00

89 معيد 0مم57صفر80صفرصفاء مالح انغيمش عجيمي221742139124 127  0.00

91 معيد 10098970م8687ضحى عادل سامي علي221742139125 128  0.00

89 معيد 0صفر50365750صفرضحى منصور يوسف هندي221742139126 129  0.00

88 معيد 0مصفر91م78صفرطيف هشام ضايف سالم221742139127 130  0.00

91 معيد 98990صفر93م90عبير عمار حسن علي221742139128 131  0.00

93 ناجح 899795879287640عذراء حيدر صالح مهدي221742139129 132  91.43

صفر معيد 750م50م50مغصون مرتضى ناصر غالي221742139130 133  0.00

85 معيد 0مصفر81مصفر70غفران زاهد كاظم حمادي221742139131 134  0.00

92 ناجح 8282851008484609فاتن جاسم عطب مفتن221742139132 135  87.00

صفر معيد 100890صفر908596فاطمة خشان كايم حميدي221742139133 136  0.00

89 معيد 5552590صفر6460فاطمة شهيد جخيم حسين221742139134 137  0.00

90 معيد 6469780صفر6969فاطمه حيدر عباس جبار221742139135 138  0.00

95 ناجح 929992979798670فاطمه عباس نجم عبد العالي221742139136 139  95.71

92 معيد 0صفر63صفرصفر8489فاطمه علي حسين عبد الرزاق221742139137 140  0.00

م معيد 0مصفرمصفر88صفرفاطمه م شداد صيوان221742139138 141  0.00

77 معيد 7554605735500فاطمه معاد اسماعيل ياسر221742139139 142  0.00

88 ناجح 868168868982580فاطمه ناظم ذياب عبد عون221742139140 143  82.86

92 معيد 0صفر799895م82فرح فوزي يونس عبد الحسن221742139141 144  0.00

95 معيد 760صفرصفر802184فرقان حميد بدر ناصر221742139142 145  0.00

85 معيد 890مم87م86كرائم م نعيم نصيف221742139143 146  0.00

69 معيد 7564640م51مكلثوم خلف مرشوش علوان221742139144 147  0.00

96 معيد 800صفر89898481كوثر قحطان كاظم م221742139145 148  0.00

85 معيد 0صفرصفر71757352لره علوي م معن221742139146 149  0.00

84 ناجح 859086828185593لبانه عبد العالي منحر علكم221742139147 150  84.71
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الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

75 معيد 505850500اثنتان52لقاء حافظ عبد الرضا عبد ا221742139148 151  0.00

94 معيد 0م849064صفر95مرام عمار جاسب ضايف221742139149 152  0.00

82 ناجح 887688967182583مروة حبيب حسان هلل221742139150 153  83.29

86 ناجح 939995879996655مروة حسين جهيد كاظم221742139151 154  93.57

97 ناجح 9497859496100663مروة عباس عبد الهادي صجم221742139152 155  94.71

87 معيد 0صفرصفر5056صفر67مريم جبار كاظم حسون221742139153 156  0.00

78 معيد 0صفر8284مصفر90مريم رزاق جاسم جابر221742139154 157  0.00

89 معيد 0صفرصفر8994صفر90ملك طلل م هاني221742139155 158  0.00

93 ناجح 9698831009498662منار غانم شبيب عذيب221742139156 159  94.57

81 معيد 250صفر42293925منيرة عبد اللطيف عبد الرحمن عبد اللطيف221742139157 160  0.00

89 ناجح 807277767365532ميامين داخل حسين علي221742139158 161  76.00

94 معيد 0صفر93100صفرصفر97ميرفت حسن علي عبد221742139159 162  0.00

95 معيد 0صفر9395899292ميس رائد خلف ساجت221742139160 163  0.00

95 معيد 9663830صفرم93ميقات احمد حسن م221742139161 164  0.00

85 معيد 657658680صفرممينا حسين سعدون مطير221742139162 165  0.00

77 معيد 0عشرصفر%18مصفر35نادين منصور عطيه فرهود221742139163 166  0.00

91 معيد 6068550صفر7286نارمين منصور عطيه فرهود221742139164 167  0.00

92 ناجح 929689889194642نبأ احمد عويد مسير221742139165 168  91.71

92 معيد 0صفرمصفرصفرممنبأ اركان رشيد كاظم221742139166 169  0.00

صفر معيد 680م74صفرم56نبأ حامد ضيول عوفي221742139167 170  0.00

87 ناجح 9393861008587631نبأ عادل عواد حسوني221742139168 171  90.14

90 معيد 0صفرصفر80مصفر76نبأ عباس ميرخان فيصل221742139169 172  0.00

71 معيد 6336362629570نبأ محسن شريده باتول221742139170 173  0.00

85 معيد 0صفرم94صفر7285نبا اسامه ماجد حاتم221742139171 174  0.00

76 معيد 7366200%14صفر80نبا سعدي جميل علي221742139172 175  0.00
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93 ناجح 949694898395644نبا علي بدر شموط221742139173 176  92.00

90 ناجح 859489787584595نجوان زيد ناجي عبد الزهره221742139174 177  85.00

85 معيد 770م81657652نرجس باسم مرشال كاظم221742139175 178  0.00

91 معيد 0صفر9894صفر8587نور الهدى حاكم علي عطشان221742139176 179  0.00

82 معيد 0صفر8762908677نور الهدى صاحب سلطان م221742139177 180  0.00

91 معيد 900صفرصفر86صفر80نور الهدى علء عامر هلل221742139179 181  0.00

92 ناجح 969685989393653نور الهدى عمار عبد الحكيم زاير والي221742139180 182  93.29

96 ناجح 959991919394659نور الهدى فاضل عبد عبد النبي221742139181 183  94.14

92 معيد 0صفرصفر83578466نور جاسم حسن عطيه221742139182 184  0.00

92 معيد 63760صفر74صفر76نور حسين مراد حسين221742139183 185  0.00

78 معيد 25360%3914%5014نور حيدر جخيم حسين221742139184 186  0.00

75 معيد 0صفرصفرصفرمم69نور سلمان شناوه ياسين221742139185 187  0.00

94 ناجح 93979610010098678نور عبد الهادي جاسم م221742139186 188  96.86

93 معيد 89990صفرصفر9997نور عمار جاسب م علي221742139187 189  0.00

84 معيد 52640صفر847753نور عوض عباس عوده221742139188 190  0.00

69 معيد 5638375057580نور فؤاد كاظم طاهر221742139189 191  0.00

92 معيد 820صفر88صفرصفر83نور ماجد لزم حاتم221742139190 192  0.00

92 معيد 0صفر94صفر88صفر95نور م طاهر ضهد221742139191 193  0.00

90 معيد 0صفر9792صفر9594نور م علي داحس221742139192 194  0.00

81 معيد 0صفر6578صفر8291نورس شمال حسناوي محيسن221742139193 195  0.00

90 معيد 790صفر83صفر8874نوره انور عبد الرحمن صالح221742139194 196  0.00

93 معيد 9798990م9099هاجر عبد الحسين خليفه حنون221742139195 197  0.00

87 معيد 374250730صفر56هاجر ناصر كاظم شمخي221742139196 198  0.00

م معيد 0صفر95صفر889498هاله جمال حموده هاني221742139197 199  0.00

92 معيد 0صفر76صفر878894هبه ايوب هادي عباس221742139198 200  0.00

مدير المركز
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91 معيد 7661673837580هدى ايوب صبري م221742139199 201  0.00

88 ناجح 797291707076546هدى بدر سالم مسير221742139200 202  78.00

92 ناجح 9197969510097668هدى عصام منصور وطان221742139201 203  95.43

97 ناجح 959696798290635هدى قاسم خلف حبيب221742139202 204  90.71

83 معيد 0صفر9593صفر8072هديان غالب م شمخي221742139203 205  0.00

78 معيد 750صفر6350م69هدير حميد مطشر عبيد221742139204 206  0.00

91 معيد 0صفرصفرصفر83صفر81يقين جواد كاظم عبد221742139205 207  0.00

المشاركون
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 74.19 65.38 72.11 69.83 63.10 0.00
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