
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

68 معيد 5450503250500طيبه حسين سعيد راضي221512100106 1  0.00

66 ناجح 535559505062395زينب عجيل كريم واجد221612209117 2  56.43

90 معيد 0م51م645060شذى عبد الحسن حسين نايف221612209142 3  0.00

88 ناجح 786477525950468نور خلف محسن عويد221612209198 4  66.86

88 ناجح 595052615360423نور شنان غالي علي221612209202 5  60.43

88 ناجح 715071565052438نورس رزاق عبيد محيسن221612209213 6  62.57

100 ناجح 815375566050475هدى علي كاظم ناصر221612209228 7  67.86

86 ناجح 715065555054431هدى ياسر نجم عبود221612209231 8  61.57

95 معيد 0صفر9796صفرصفر92أبرار باسم كاظم جاسم221742209001 9  0.00

84 معيد 7137676569690أبرار حسين مهدي محيسن221742209002 10  0.00

86 ناجح 797982627883549أختيار علي عدنان خلف221742209003 11  78.43

88 معيد 7363753065620أسماء حسين ساجت حسن221742209004 12  0.00

91 ناجح 928984869293627أشجان علوي شراد عجيل221742209005 13  89.57

94 معيد 848480940صفر92أشواق طالب عزيز جابر221742209006 14  0.00

85 معيد 998198890مصفرأطياف م عبد الحسن حمزه221742209007 15  0.00

76 معيد 0صفر3553صفر6653أكرام رياض كاظم صكر221742209008 16  0.00

91 ناجح 969497999594666أنتظار حسين محيسن علوان221742209009 17  95.14

92 ناجح 836063505892498أنوار عدي م علي221742209010 18  71.14

70 معيد 5450542730320أيات علي خضير غزاي221742209011 19  0.00

94 ناجح 9098921009997670أيناس فاضل صبيح كاظم221742209012 20  95.71

69 معيد 677270760صفر75اديان شنان غالي علي221742209013 21  0.00

68 معيد 0صفر29م23صفر51اساور حسين عوده سلطان221742209014 22  0.00

74 معيد 340صفرمصفر4120اساور عبد الرضا هادي وطبان221742209015 23  0.00

79 معيد 0%14صفر%57324213اسراء علي شريف علي221742209016 24  0.00

94 معيد 750م698976صفراسلم حسين قاسم ناصر221742209017 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 610م41صفرم53اسماء كاظم خليفه حنون221742209018 26  0.00

92 معيد 0صفر887992مصفراسيل عبد الرضا جواد كاظم221742209019 27  0.00

85 معيد 370م2140مصفراشواق حسب شنان ثويني221742209020 28  0.00

74 معيد 0صفر6361502634اطياف يعقوب راشد عبد الرحمن221742209021 29  0.00

80 معيد 0صفر8385898892اكرام عواد صابر وهيب221742209022 30  0.00

58 معيد 0م24م5840صفرالء احمد عباس م221742209023 31  0.00

70 معيد 859086950صفر63الء عبد الحسين كريم شهيب221742209024 32  0.00

90 معيد 10091820مصفر91ام البنين رعد محسن عوده221742209025 33  0.00

90 ناجح 795788675059490ام البنين عباس نجم عبد ا221742209026 34  70.00

76 معيد 2735610صفر5750ام البنين غسان م جواد عبد الرضا221742209027 35  0.00

81 معيد 6251623733580امل خضير شاتي سلمان221742209028 36  0.00

90 معيد 860صفر9195صفر96انتضار عبد المير جلود هداد221742209029 37  0.00

88 معيد 0صفر7681928776انوار حيدر خزعل حمد221742209030 38  0.00

م معيد 0صفرمصفرم6867انوار علي جاسم كاظم221742209031 39  0.00

92 معيد 5050500صفر67صفرايات احمد قاسم ناصر221742209032 40  0.00

83 معيد 280صفرصفر632352ايات حازم خالد عبد الحسين221742209033 41  0.00

88 معيد 0مصفر93948790ايات شريف حميد عيسى221742209034 42  0.00

91 ناجح 847286706363529ايات قاسم حيوم بريبت221742209035 43  75.57

96 ناجح 908683727394594ايات هاشم سلمان علي221742209036 44  84.86

77 معيد 640مم72صفر80ايمان عقيل فاضل علوان221742209037 45  0.00

75 معيد 6440545150510ايمان كامل عويد نعيم221742209038 46  0.00

79 معيد 0صفر50صفر5054صفرايه حسين حسب محسن221742209039 47  0.00

96 ناجح 939595989896671ايه قيس دريول ابو علي221742209040 48  95.86

85 معيد 500%5052505017بتول لؤي هشام برتو221742209041 49  0.00

76 معيد 500صفر5051صفر54بتول ناشي حسن دبس221742209042 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 566250750صفر70بلقيس م شهاب احمد221742209043 51  0.00

88 معيد 0صفرم2256صفرتسعبنين مظفر برغش حسين221742209044 52  0.00

85 معيد 64900صفرصفر8580بيادر علي كريم حمود221742209045 53  0.00

94 ناجح 749284958095614تبارك احمد نعيم حنون221742209046 54  87.71

90 معيد 10097910م94صفرتبارك جعفر حبيب عوض221742209047 55  0.00

85 معيد 800صفر6681مصفرتبارك عبد حلو موحي221742209048 56  0.00

98 ناجح 959274938982623تقى نعمه سلمان كيطان221742209049 57  89.00

91 معيد 870%7712م8054حنان حسن مصيجر شنشه221742209050 58  0.00

87 معيد 0م6950665433حنان حسين فليح حسن221742209051 59  0.00

74 معيد 410صفر5061صفر50حنان عادل عبد الحسين قاسم221742209052 60  0.00

78 معيد 250صفر65512537حنين جاسب م ضهد221742209053 61  0.00

73 معيد 740م81536278حنين سعد شاتول حسين221742209054 62  0.00

81 معيد 776782870م28حنين علوي عباس م221742209055 63  0.00

64 معيد 5438364028500حنين قاسم عبد خضير221742209056 64  0.00

صفر معيد 0ممممممحوراء رياض عبد النبي عبيد221742209057 65  0.00

87 ناجح 868395758893607حوراء كاظم غانم هاشم221742209058 66  86.71

82 معيد 90830صفر859395حوراء م عبد الحسن عوده221742209059 67  0.00

75 ناجح 726965706571487حوراء مشتاق طالب فرهود221742209060 68  69.57

83 معيد 0صفر5050صفر5560ديار حسين عباس عفراوي221742209061 69  0.00

84 معيد 0صفر735068صفر74ديار عباس عكله حيدر221742209062 70  0.00

صفر معيد 830م78757271ديانا حسين عليوي ناصر221742209063 71  0.00

63 معيد 0صفر36صفرمم61رؤى حسام مديح هميم221742209064 72  0.00

68 معيد 0صفر27م%11صفرصفررانيا حيران كاظم جاسم221742209065 73  0.00

87 معيد 570م%64425619رانيه صباح نسيم عبد ا221742209066 74  0.00

86 معيد 560م39صفر8054رباب ستار عباس سلمان221742209067 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار

اعدادية السوق للبنات
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2017/2016
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209رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

76 معيد 5242365152650رجاء سعد قاسم حسين221742209068 76  0.00

95 معيد 920م88م9092رسل حسن شراد ساهي221742209069 77  0.00

62 معيد 640صفر%355619مرسل عبد الزهره عباس نجم221742209070 78  0.00

83 معيد 0صفرصفرمصفرم53رسل ماجد عدنان مزهر221742209071 79  0.00

88 ناجح 939190858993629رند هاشم سلمان علي221742209072 80  89.86

94 معيد 53730م80صفرصفرريا علي طالب عبد الرزاق221742209073 81  0.00

86 معيد 927292860صفر90ريام اباذر ريكان عجيمي221742209074 82  0.00

88 ناجح 948294949489635ريام عبد المير شيشخان فيصل221742209075 83  90.71

91 معيد 0صفر7451715350ريام عبد المير كاظم م221742209076 84  0.00

76 معيد 23360%59403615ريام م عواد جحيل221742209077 85  0.00

71 معيد 5535363550420ريان هاشم م مخيلف221742209078 86  0.00

81 معيد 8764710صفر7461زهراء احمد غضبان معيلو221742209079 87  0.00

90 معيد 969893880صفر84زهراء اركان كاظم حمود221742209080 88  0.00

82 ناجح 815783767992550زهراء حسين هادي حسن221742209081 89  78.57

77 معيد 865750780صفر68زهراء شريف صاحي عبد الرضا221742209082 90  0.00

60 معيد 0صفرصفرصفر74م69زهراء صبار فاضل عبد ا221742209083 91  0.00

84 ناجح 858485807785580زهراء عباس ذياب جيجان221742209084 92  82.86

76 معيد 7032562430680زهراء عباس سلمان كيطان221742209085 93  0.00

90 معيد 900صفر80889176زهراء عباس كطيو زغير221742209086 94  0.00

84 معيد 61530صفر705875زهراء عبد الحسين كريم شهيب221742209087 95  0.00

72 معيد 24500%65265616زهراء عبد الحميد ريكان عجيمي221742209088 96  0.00

71 معيد 6027423234560زهراء عقيل جواد محيسن221742209089 97  0.00

85 معيد 710صفر50صفر7258زهراء علي خليف مشاري221742209090 98  0.00

م معيد 87100999791960زهراء علي درويش م221742209091 99  0.00

88 ناجح 696778786873521زهراء علي مكي زغير221742209092 100  74.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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2017/2016
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الول الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 9195991009897677زهراء عماد رزيج عليخ221742209093 101  96.71

82 معيد 860صفر536574صفرزهراء م رضا عباس عوده221742209094 102  0.00

84 معيد 5850393033500زهراء م علوي حسين221742209095 103  0.00

80 معيد 990صفر87898194زهراء م عنيد عليوي221742209096 104  0.00

99 ناجح 97959710010096684زهراء مهدي عطيه رسن221742209097 105  97.71

75 معيد 320ممم5534زهراء نعيم حسين علوي221742209098 106  0.00

م معيد 0ممممصفر28زينب ابراهيم طالب كنهور221742209099 107  0.00

73 معيد 6051413231550زينب اسماعيل قاسم احمد221742209100 108  0.00

77 معيد 280م%12صفرصفر51زينب جاسب حسين ياسر221742209101 109  0.00

76 معيد 510م61503026زينب رمزي شهيد مجيد221742209102 110  0.00

88 ناجح 827989698377567زينب ستار جبار م221742209103 111  81.00

92 معيد 850صفرصفر838677زينب عبد المير جلود هداد221742209104 112  0.00

87 معيد 91850صفر91صفر84زينب عبد المير مكي حبيب221742209105 113  0.00

85 معيد 988596910م80زينب عبد اللطيف عوده حسن221742209106 114  0.00

72 معيد 500صفر50305023زينب كاظم عبد عليخ221742209107 115  0.00

99 ناجح 9710010010098100694زينب محسن عودة غياض221742209109 116  99.14

83 معيد 750م8090م87زينب م باقر غزاي221742209110 117  0.00

56 معيد 725150760صفر73زينب مزهر فرهود سنبل221742209111 118  0.00

71 معيد 0صفر6950743150ساره جميل مكطوف صبر221742209112 119  0.00

87 معيد 0م41صفر595060ساره علي عبد الستار علوان221742209113 120  0.00

76 معيد 5639595937610ساره قصي عبد الرزاق صخيل221742209114 121  0.00

76 معيد 770م72506941ساره محسن كريم حشيش221742209115 122  0.00

87 معيد 0ممم807478ساره م حمود ابراهيم221742209116 123  0.00

78 معيد 0مصفرصفر734351ساره هادي عبيد مشل221742209117 124  0.00

82 معيد 53820صفر61م64سجا طالب يوسف ياسين221742209118 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
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2017/2016
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209رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 ناجح 837389808877571سجى ربيع حسن عبود221742209119 126  81.57

88 ناجح 707077716060496سجى علي كاظم جاسم221742209121 127  70.86

72 معيد 860م73صفر6471سجى كاظم خليفه حنون221742209122 128  0.00

70 معيد 7150560م5957سجى م غازي حمود221742209123 129  0.00

89 معيد 91840صفر88م92سجى ياسين شمخي فليح221742209124 130  0.00

75 معيد 400صفر35صفرم65سرى حسين علي بريج221742209125 131  0.00

76 معيد 5036503034500سرى عباس رهيف كاطع221742209126 132  0.00

94 ناجح 949396868493640سماهر عامر عبد لعيبي221742209127 133  91.43

81 معيد 0صفرم39صفر50صفرسميه حميد ريسان مزبان221742209128 134  0.00

78 معيد 0صفر21533635صفرشاهيناز عبد المنعم كاظم حسين221742209129 135  0.00

50 معيد 270ممصفر2922شفاء شاكر عوده فاضل221742209130 136  0.00

87 معيد 0صفر30م42صفر74شهد مهند عبد الفاضل هاني221742209131 137  0.00

85 معيد 7253504229500صابرين رياض مكطوف خضير221742209132 138  0.00

74 معيد 5858615338540ضحى عبد الكاظم عبد علي عبد الحسن221742209133 139  0.00

76 ناجح 635976667572487ضفاف معمر يحيى ياسين221742209134 140  69.57

86 معيد 760صفر68697370عذراء عبد المير عبد ا حسن221742209135 141  0.00

90 معيد 7150525037670عذراء عبد المهدي محسن عكار221742209136 142  0.00

94 معيد 95930صفرم9194عذراء عوده فرهود عوده221742209137 143  0.00

86 ناجح 909190909297636عذراء مشتاق طالب فرهود221742209138 144  90.86

90 معيد 0صفرم69صفرم87غفران عقيل صبار باجي221742209139 145  0.00

77 معيد 610صفرممم70فاطمه جبار حسين نايف221742209140 146  0.00

70 معيد 5035502740500فاطمه حسين علي عيسى221742209141 147  0.00

89 معيد 9583860صفر9192فاطمه رشيد عاجل عبد ا221742209142 148  0.00

80 معيد 6932535050530فاطمه سالم طالب جاسم221742209143 149  0.00

96 معيد 0صفرمم82م68فاطمه عباس داخل هاني221742209144 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

72 ناجح 736665688665495فاطمه عبد الحسين كاظم غالي221742209145 151  70.71

87 ناجح 858086909186605فاطمه عبد الرضا سلمان صالح221742209146 152  86.43

84 معيد 63700صفر79صفر71فاطمه عبد الكريم كسار سلمان221742209147 153  0.00

80 معيد 400%4017صفر5050فاطمه علي ناصر ثامر221742209148 154  0.00

78 معيد 0ممممم51فاطمه فاضل ستار زاير كنهور221742209149 155  0.00

78 معيد 31500صفر645160فاطمه قحطان عبد جميل221742209150 156  0.00

85 معيد 0صفر%4015صفر5032فاطمه مؤيد مكطوف خضير221742209151 157  0.00

87 معيد 560مصفر59م66فرح فاخر حسين جاسم221742209152 158  0.00

87 ناجح 636782808573537قمر هاشم ثامر طلب221742209153 159  76.71

88 معيد 770م72566355لقاء حميد طعيمه منيفي221742209154 160  0.00

76 معيد 210%2114صفر4233مروه طالب كاظم حموده221742209155 161  0.00

69 معيد 0م5350566250مروه علي نعيم كريم221742209156 162  0.00

م معيد 0مممممممروه محسن مهدي عبيد221742209157 163  0.00

63 معيد 310%17%18صفر5024مريم طالب كاظم حموده221742209158 164  0.00

74 معيد 5150402821520مريم عباس عبد الخالق عبد العالي221742209159 165  0.00

87 معيد 0صفرم5052م58مريم عبد الكاظم م جعفر221742209160 166  0.00

87 معيد 830م8581صفر81مريم علي حسن عليوي221742209161 167  0.00

72 معيد 220%3011%585013مريم فيصل غازي هاشم221742209162 168  0.00

93 معيد 919898940صفر86مريم ناشي حسن دبس221742209163 169  0.00

93 ناجح 9397989210094667مسره خالد نوري فشاخ221742209164 170  95.29

93 معيد 0صفر8378957676مكارم حسين علي ناصر221742209165 171  0.00

83 معيد 35690م565865مكارم هادي يسر جابر221742209166 172  0.00

91 ناجح 898194929293632منار ناظم كريم عبيد221742209167 173  90.29

67 معيد 0م%14صفرصفر4225منال علي خلف كشكول221742209168 174  0.00

69 معيد 52810صفر68م50مها عبد المحسن خلف صالح221742209170 175  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 :8
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 650مم676582ميس بشير محسن ناصر221742209171 176  0.00

91 معيد 0م8385929286ميسم عباس هادي حسن221742209172 177  0.00

89 معيد 500مصفر62صفر58نبأ خير ا خلف غالب221742209173 178  0.00

90 ناجح 715375726673500نبأ رزاق ثجيل هداد221742209174 179  71.43

84 ناجح 706065605382474ندى ياسر نجم عبود221742209175 180  67.71

89 ناجح 889494659086606نرجس سلمان عبد الواحد عويجل221742209176 181  86.57

69 معيد 37500صفر50صفر50نعمت نعمان مفتن ناصر221742209177 182  0.00

75 معيد 0صفرصفرمصفرصفر50نها ناصر حسين علوي221742209178 183  0.00

52 معيد 25370صفر29صفرصفرنور الهدى خالد عبد عليخ221742209179 184  0.00

82 معيد 0خمسم%15م%5017نور الهدى مازن حسن فرج221742209180 185  0.00

78 معيد 674052580صفر66نور جعفر صاحب جايد221742209181 186  0.00

94 ناجح 9790100919295659نور جميل شاكر كاظم221742209182 187  94.14

92 معيد 0صفرم52صفرصفرصفرنور سعد عبد الملك عمران221742209183 188  0.00

93 معيد 929995950م83نور علوي شراد عجيل221742209184 189  0.00

89 معيد 390م38صفرم79نور علي ابراهيم ضيدان221742209185 190  0.00

93 ناجح 9097100998277638نوره م عبد الرضا هليم221742209186 191  91.14

96 ناجح 84100100979189657هبه علي جبار م221742209187 192  93.86

93 معيد 8373820صفر7885هجران عبد الرزاق شاتول رومي221742209188 193  0.00

92 ناجح 838090938594617هدى حسين م مسعد221742209189 194  88.14

82 ناجح 665767566265455هدى ربيع حسن عبود221742209190 195  65.00

87 معيد 0صفرصفر62606441هدى سعد جاسم م221742209191 196  0.00

84 معيد 860صفرصفر96م89هدى منذر حميد تركي221742209193 197  0.00

88 ناجح 656685847550513هديل فلح عبد عليخ221742209194 198  73.29

76 معيد 5031392252300هيلين عيال موسى حمود221742209195 199  0.00

80 معيد 0صفر664226%5317وجدان غني علي عوده221742209196 200  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 :9
ذي قار

اعدادية السوق للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

209رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 860م76809888ورود فاخر كريم حسوني221742209197 201  0.00

87 معيد 665477560صفر64وصال فاروق جابر فيصل221742209198 202  0.00

78 معيد 0مصفرصفر503382يقين فاضل حسين علي221742209199 203  0.00

المشاركون

203 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 156 47 % 23.15

 98.95

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

191 

189 

 88.02

192 

169 

169  180175 159 181 0 

105 132 106 94 130 0 

 62.13 73.33 60.57 59.12 71.82 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


