
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 الحدباء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

162رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 645450650م71زهراء كريم حمود خليف221512162072 1  0.00

95 معيد 0م52م755050ايمان حميد ياسر جويل221612162018 2  0.00

95 ناجح 755050555074449رقية سلمان كاظم صخي221612162051 3  64.14

83 ناجح 715050715250427رند مهدي مويش حسن221612162052 4  61.00

90 معيد 7150504150500عبير خلف م حسين221612162111 5  0.00

82 معيد 0صفر35315638صفرأزل رزاق عبد النبي عريبي221742162001 6  0.00

صفر معيد 0صفر8293858278أزل عدنان هاشم عبيد221742162002 7  0.00

صفر معيد 0صفرم79م55صفرأسماء ماجد حسن عطيه221742162004 8  0.00

61 معيد 500صفرمصفر5341آلء جواد عبد الجبار شهد221742162005 9  0.00

76 ناجح 545058516566420إمامه عبود خليف عطيه221742162006 10  60.00

96 ناجح 909697959994667آمنه جاسم م مكي221742162007 11  95.29

86 معيد 800صفر65615060آيات أحمد عطيه جاسم221742162008 12  0.00

96 ناجح 828491899296630إيمان قاسم عبد الحسن عبد علي221742162009 13  90.00

80 معيد 690صفر88صفر6878أيه عبد المام علوان خفي221742162010 14  0.00

83 معيد 610صفر50صفر5953الء علي نعيثل جابر221742162011 15  0.00

90 معيد 848388800صفر84انوار سلمان ثامر صولغ221742162012 16  0.00

94 معيد 0م8978929699بان جبار حذيه عبد221742162013 17  0.00

59 معيد 0صفر50203150صفربتول حازم جاسب علي221742162014 18  0.00

م معيد 0صفرصفر100مصفر84تبارك صبار عجيل عريان221742162015 19  0.00

85 معيد 0صفر83صفر84صفر87تبارك علي جبار عبد221742162016 20  0.00

88 ناجح 705969505055441تقى حيدر حسين نصار221742162017 21  63.00

91 معيد 770مم715675ثمر مديح عيدان شخير221742162018 22  0.00

79 معيد 6363503761660جنات رحمن جعفر غانم221742162019 23  0.00

73 معيد 0صفرصفرصفر2055صفرجواهر مالك عطيه حمود221742162020 24  0.00

84 معيد 0صفر41536869صفرحنين حسين عنيد عامر221742162021 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

78 ناجح 909091939780619حنين مزيهر ثجيل هداد221742162022 26  88.43

76 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرحوراء كريم حسين جلود221742162023 27  0.00

96 معيد 0صفر9787صفر96صفرحوراء م نجم حطاب221742162024 28  0.00

79 معيد 0صفر94959994مخلود خضر كصاد مطر221742162025 29  0.00

91 ناجح 645769665077474داليا عادل ثامر سعود221742162026 30  67.71

87 معيد 0صفر8389صفر8995دعاء جواد كاظم وحيد221742162027 31  0.00

82 معيد 0صفر7787م78مدعاء رحيم زكي عبد221742162028 32  0.00

81 معيد 0صفر61546062صفردعاء رزاق جالي عبيد221742162029 33  0.00

80 معيد 0صفر4034صفر6550دعاء علي عبد الرضا عساف221742162030 34  0.00

80 معيد 8768750مصفر63دعاء فالح مجيد عبد ا221742162031 35  0.00

93 ناجح 728584705460518رانيه عباس خلف عذافه221742162032 36  74.00

88 معيد 0صفر76صفر63صفر64رحاب خلف رشك جمعه221742162033 37  0.00

م معيد 315663620م69رسل علي عكار ثامر221742162034 38  0.00

90 ناجح 939499958698655رسل م خضير عبد الحسين221742162035 39  93.57

92 معيد 0صفر8892786178رغده عامر شعلن سليمان221742162036 40  0.00

95 ناجح 938597709287619رفل أحمد عبد بياد221742162037 41  88.43

90 معيد 0صفر9289959397روان عكاب كاظم حسين221742162038 42  0.00

97 ناجح 959289939980645روان كامل جواد كاظم221742162039 43  92.14

92 معيد 0صفرمصفرصفرصفر80روان لفته صالح عبد ا221742162040 44  0.00

83 ناجح 816486779165547رويده حمد علي جبر221742162041 45  78.14

78 معيد 0صفرم69ممصفرزمن فاضل دعير حساب221742162042 46  0.00

89 ناجح 848587907974588زهراء إسماعيل حمد جابر221742162043 47  84.00

97 معيد 0صفر8885949997زهراء إسماعيل وحيد كاطع221742162044 48  0.00

95 معيد 91910صفر909399زهراء طعمه عليوي داخل221742162045 49  0.00

94 ناجح 908893968889638زهراء عامر عزيز مجيد221742162046 50  91.14
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عمار اسماعيل خليل زكي
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88 معيد 0صفر768889م69زهراء عباس علي مشخول221742162047 51  0.00

82 معيد 0صفرصفر8167صفرمزهراء عدنان حميد عطيه221742162048 52  0.00

90 ناجح 919293838883620زهراء علي منصور حسين221742162049 53  88.57

81 معيد 0صفر5072696550زهراء فلح حسن راضي221742162050 54  0.00

76 ناجح 697579776976521زهراء كريم شناوه شمال221742162051 55  74.43

98 معيد 0م97971009898زهراء كريم شنيور باقر221742162052 56  0.00

93 معيد 7983780صفر8690زهراء م رحمن راضي221742162053 57  0.00

88 ناجح 9310097979092657زهراء م مطشر نعيم221742162054 58  93.86

95 معيد 960مصفر99100صفرزينب احمد داخل حسن221742162055 59  0.00

م معيد 0ممممممزينب جامل صبري عويد221742162056 60  0.00

79 معيد 0مصفرصفر53ممزينب حسن كاظم عبود221742162057 61  0.00

89 معيد 5986720صفر8071زينب خير ا كطيف حسين221742162058 62  0.00

87 معيد 0صفرصفرصفر79صفر79زينب رحيم هادي حسين221742162059 63  0.00

90 معيد 8090810صفرثمان75زينب رسمي رحيم حسن221742162060 64  0.00

89 ناجح 615187686574495زينب طالب رحيمه ماشي221742162061 65  70.71

88 معيد 76630صفرصفر68خمسزينب لطيف كاظم جاسم221742162062 66  0.00

91 معيد 505061660صفر57زينب موسى شديد برغش221742162063 67  0.00

78 معيد 363037540صفر56زينب وسام رسن علي221742162064 68  0.00

95 ناجح 9196911009786656ساره حسين شوين صكر221742162065 69  93.71

82 معيد 5737583835540ساره سلمان هاشم عليوي221742162066 70  0.00

م معيد 9290920م8997ساره علي خضير صويلح221742162067 71  0.00

92 معيد 0صفر7840838180ساره عويد منعوت معروف221742162068 72  0.00

85 معيد 790مصفر60صفرصفرسجا سلم عادل علي221742162069 73  0.00

81 ناجح 505052515369406سجى حسين عمار عباس221742162070 74  58.00

77 معيد 7041513053500سجى سلم جخم جلب221742162071 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور

المعدل
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96 معيد 0م8196878494سجى محسن جابي كواك221742162072 76  0.00

89 ناجح 596072666570481سرى سالم بديوي غضبان221742162074 77  68.71

89 ناجح 919699929882647شكران محمود عباس كاظم221742162075 78  92.43

93 معيد 9997870صفر9188صفاء رسول عاجل سعد221742162076 79  0.00

70 معيد 54610صفر50صفر64صفاء م شناوه نعيمه221742162077 80  0.00

91 معيد 6750665534500ضحى إسماعيل عبود علوان221742162078 81  0.00

83 معيد 5131533540340ضحى سمير عيسى عبد221742162079 82  0.00

77 معيد 2050390م5034عايده منخي جبر دخيله221742162080 83  0.00

صفر معيد 0صفرصفر60صفر60معبير حسين مجيد صيهود221742162081 84  0.00

92 ناجح 9296909610092658غدير كركان مطير تويلي221742162082 85  94.00

83 ناجح 685172668087507غفران إحسان هاشم زغير221742162083 86  72.43

93 معيد 830صفر88789280غفران سعيد بوري جبر221742162084 87  0.00

85 معيد 0صفر9075صفر83صفرغفران عبد علي عويد جعفر221742162085 88  0.00

95 ناجح 948679989984635غفران مهدي مجيد شناوه221742162086 89  90.71

83 معيد 7663600م59صفرغيداء جبار حسن خفي221742162087 90  0.00

82 معيد 0صفر40صفر51صفر63فاطمة أسعد م عبد الحسين221742162088 91  0.00

صفر معيد 0صفر8657صفر7474فاطمة حسن كاظم عبود221742162089 92  0.00

85 معيد 780صفرم736083فاطمة حمود هاشم والي221742162090 93  0.00

73 معيد 0صفر5034505038فاطمة رياض عبد الكريم علوان221742162091 94  0.00

89 معيد 0ممصفر697066فاطمة شاكر محيسن حاجم221742162092 95  0.00

77 معيد 0صفر5550صفر51مفاطمة عبد الحسن كاطع مويش221742162093 96  0.00

89 ناجح 717477677773528فاطمة مهدي حاتم كاطع221742162094 97  75.43

97 معيد 830م7858م89كرم بسيم مزهر جراد221742162096 98  0.00

81 معيد 50310صفرم5850مروه عزيز خضير عبد ا221742162097 99  0.00

94 ناجح 91999810010097679مروه علي عطيه حسين221742162098 100  97.00

مدير المركز
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87 ناجح 849389779187608مريم رحيم حسين كاظم221742162099 101  86.86

صفر معيد 0صفرصفرصفر57صفر71مريم صلح عبد المهدي زغير221742162100 102  0.00

96 ناجح 951009010010099680منتهى لطيف حمد جابر221742162102 103  97.14

94 معيد 0صفرصفر69547060ميس حسن كاظم موسى221742162103 104  0.00

69 معيد 0صفرصفر22مصفرصفرميس لطيف مايع حسين221742162104 105  0.00

95 ناجح 8086811009468604نرجس صبري ريسان شاكر221742162105 106  86.29

صفر معيد 0صفر6078578469نهال مظفر عزيز محسن221742162106 107  0.00

77 ناجح 685050556350413نور الهدى ثجيل حسين خريبط221742162107 108  59.00

93 معيد 8177714152560نور الهدى علي منشد بندر221742162108 109  0.00

87 ناجح 656452505074442نور الهدى م سالم مدلول221742162109 110  63.14

88 معيد 0صفر92959796100نور باسم م عباس221742162110 111  0.00

88 ناجح 839082678876574نور جاسم حسن نايف221742162111 112  82.00

91 معيد 900صفر7472صفر81نور حسين جمعه سعدون221742162112 113  0.00

92 معيد 9287800صفر8176نور سلمان مظلوم مزعل221742162113 114  0.00

92 معيد 740صفر868381صفرنور مبارك عليوي حسون221742162114 115  0.00

82 ناجح 806681839479565نور محسن متعب عبد221742162115 116  80.71

78 ناجح 857677619173541نوره علي خلف حشيش221742162116 117  77.29

93 معيد 23220صفرم81مهبه م خضير عبد الحسين221742162117 118  0.00

90 معيد 0صفر40صفر80صفر61هدى علي ضيغم مشخص221742162118 119  0.00

90 ناجح 878992859280615هدى قاسم عبد الحسن عبد علي221742162119 120  87.86

88 معيد 500صفرصفرم6030هدى مالك شبيب نعيثل221742162121 121  0.00

96 معيد 7669700صفرصفر68هيلين ياسر خضير حسين221742162123 122  0.00

95 ناجح 919686988591642ورود جعفر وسيل فرهود221742162124 123  91.71

66 معيد 0صفر5639مصفر50وفاء فالح مجيد عبد ا221742162125 124  0.00

89 معيد 82797582710صفريقين كريم عبد ا ازغير221742162126 125  0.00

مدير المركز
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72 ناجح 595055675656415زينب مجيد خلف جبير221742162127 126  59.29

المشاركون

126 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 87 39 % 30.95

 94.87

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

117 

111 

 84.96

113 

96 

115  107117 112 115 0 

83 84 88 82 72 0 

 72.17 78.50 75.21 73.21 62.61 0.00
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