
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 الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 7150743353540اسراء بشار مشكور كوين221612172008 1  0.00

94 ناجح 695750505074444رواء عبد ا خضير طرهيل221612172045 2  63.43

98 راسب 6350425067500نور سعد ابراهيم حسن221612172119 3  0.00

79 راسب 0غغغغغغابتهال جاسم مهدي صالح221742172001 4  0.00

93 ناجح 718381506869515ابتهال م عبد منشد221742172002 5  73.57

98 ناجح 737959767383541اثير نعيم حسن زغير221742172003 6  77.29

81 راسب 500صفر74563650احلم ياسين حبيب عساف221742172004 7  0.00

91 راسب 6850603755500اسماء محسن حربي حفاظي221742172005 8  0.00

91 راسب 6638582325560افراح علوان عفلوك جابر221742172006 9  0.00

86 ناجح 636760696362470الء اعويز موازي طعيمة221742172008 10  67.14

94 راسب 7883533053800انوار عبد الحسين خليف عليوي221742172010 11  0.00

90 راسب 0غ85غ888975ايات زهير عبد الحسين مطر221742172011 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغايه رحم راضي نعمة221742172014 13  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشايه عدنان رحم كنان221742172015 14  0.00

96 ناجح 815268747262505ايه كريم جاسم م221742172016 15  72.14

97 راسب 100830غ969996بتول منصور جبر حمدان221742172017 16  0.00

85 راسب 0غغ20صفر7271تبارك علي عبيد علي221742172020 17  0.00

81 ناجح 595059545050403حوراء قاسم بارح سكر221742172022 18  57.57

91 راسب 0غ50غغغ65دعاء حبيب علوي رسم221742172023 19  0.00

92 ناجح 689083769675580دعاء عبد ا خضير طرهيل221742172024 20  82.86

86 ناجح 506050505062408رحاب عزيز مزهر رضا221742172026 21  58.29

86 راسب 50500%52515117رحمة جواد كاظم حسين221742172027 22  0.00

77 راسب 5378353157390رملة حامد خزعل فهد221742172028 23  0.00

93 ناجح 9498959610086662رنده مجيد شيال شرهان221742172029 24  94.57

95 ناجح 899291899088634زهراء بشير خضير عباس221742172031 25  90.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المعدل

الحيائي

92 راسب 7050615041540زهراء ثجيل عبد الواحد عبد الرضا221742172032 26  0.00

73 راسب 5750303229500زهراء جبار حسن عكاب221742172033 27  0.00

81 راسب 0غ71غ706164زهراء حسن خلف تويله221742172034 28  0.00

79 راسب 5041303158290زهراء حسين عبد علي عبد الكاظم221742172035 29  0.00

89 ناجح 828469657080539زهراء حسين كريم ضيدان221742172036 30  77.00

82 راسب 6555513042560زهراء راضي بريه ثجيل221742172037 31  0.00

87 ناجح 727565708067516زهراء سلم جاسم بعيوي221742172038 32  73.71

76 راسب 0غغغغغغزهراء كريم مطر هوير221742172039 33  0.00

76 راسب 5029402627360زهراء م سلمان كعيم221742172040 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغزهراء نجم عبد منشد221742172041 35  0.00

81 راسب 0غغغغ52غزينب ثجيل مهدي صالح221742172042 36  0.00

96 ناجح 989996999699683زينب حاتم امير وجر221742172043 37  97.57

86 راسب 0غغ78797274زينب سعد لهمود فزع221742172045 38  0.00

84 راسب 798295850غغزينب صلح حسن حميد221742172046 39  0.00

غ راسب 0غ50غغغغزينب عبد المحسن غضيب شاطي221742172047 40  0.00

84 راسب 500غغ50غ51زينب علي حسن فليح221742172048 41  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشزينب علي حسين علك221742172049 42  0.00

90 راسب 810غغ889273زينب علي عبيد فضاله221742172050 43  0.00

68 راسب 0غ5058غ54غزينب كريم حسن بردان221742172052 44  0.00

97 ناجح 949694969487658زينب يوسف عبد الواحد حمزه221742172055 45  94.00

91 ناجح 899294929882638سارة جليل سيار عذاب221742172056 46  91.14

92 ناجح 697168686794529سارة علي علوان حسين221742172057 47  75.57

غ راسب 0غغغغغغسارة كاتب عناد حسن221742172058 48  0.00

65 راسب 0غغغغغغساره جبار فرحان كاظم221742172059 49  0.00

92 راسب 500غغغ70غسجى مانع ياسر حمد ا221742172061 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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84 ناجح 608676538469512شروق عدنان مزعل مزيد221742172062 51  73.14

80 ناجح 596658506556434شفاء كمال علي عطيه221742172063 52  62.00

85 راسب 0غغغغ6458شيماء راهي والي جبر221742172064 53  0.00

85 راسب 73730غ86غ84شيماء محسن خلف تويله221742172065 54  0.00

94 ناجح 929790969594658صابرين خليل سيار عذاب221742172066 55  94.00

85 ناجح 665550507350429عتاب منصور فشاخ مري221742172068 56  61.29

91 ناجح 889185656250532عذراء علي خضير عباس221742172069 57  76.00

89 ناجح 799185779882601علياء قاسم عبد علي نعيمه221742172070 58  85.86

60 راسب 0غغغغغغعهد حاكم فزع مشعب221742172071 59  0.00

82 راسب 0غغغغ5050فاطمة عباس عذيب علي221742172073 60  0.00

61 راسب 0غغغغغغفاطمة علي جبار م221742172074 61  0.00

94 ناجح 868674576665528فاطمة علي مطرود مخيلف221742172075 62  75.43

88 ناجح 879586809279607فاطمة فرج عويد عتوي221742172076 63  86.71

74 ناجح 615071505050406ليلى علي جمعة ابراهيم221742172079 64  58.00

84 راسب 0غ50غ868354ليلى نجم عبد ا مفتن221742172080 65  0.00

80 راسب 0غغغغغ50مريم مرتضى رحيمة شريف221742172084 66  0.00

91 ناجح 676767685888506نبأ حسن هادي احميد221742172086 67  72.29

85 ناجح 505561565667430نبراس حاكم عبيد مطير221742172087 68  61.43

86 ناجح 726866637479508نرجس عراك ترتيب موازي221742172088 69  72.57

89 ناجح 668992548480554نور الهدى عبد الواحد ياسين فليح221742172089 70  79.14

87 ناجح 688171505957473نور عدي جار ا فرج221742172090 71  67.57

غ راسب 0غغغغغغنور علي عايد كمر221742172091 72  0.00

91 راسب 6350572057580نورس محسن راضي نعمه221742172092 73  0.00

85 راسب 0غغغغ5250نيران سعدون مكطاع عرار221742172093 74  0.00

95 ناجح 849494817592615هبة عزيز ظاهر شحيح221742172094 75  87.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

94 ناجح 965774607469524هدى عباس عبد فاضل مهر221742172096 76  74.86

92 ناجح 555060595050416هوازن فالح عبيد سباهي221742172097 77  59.43

97 ناجح 99981009599100688ورود شاكر خضير ياسين221742172098 78  98.29

91 ناجح 898080859192608وسن حسن بريه ثجيل221742172099 79  86.86

المشاركون

79 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

44 35 % 44.30

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

18  1720 12 26 0 

15 11 9 6 23 0 

 83.33 64.71 45.00 50.00 88.46 0.00
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