
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 معيد 0صفر7150743753اسراء بشار مشكور كوين221612172008 1  0.00

94 معيد 6939505050310رواء عبد ا خضير طرهيل221612172045 2  0.00

98 معيد 6350295067500نور سعد ابراهيم حسن221612172119 3  0.00

79 معيد 0ممممصفرصفرابتهال جاسم مهدي صالح221742172001 4  0.00

93 معيد 0صفر5068صفرصفر71ابتهال م عبد منشد221742172002 5  0.00

صفر معيد 0صفرصفر5976صفر73اثير نعيم حسن زغير221742172003 6  0.00

81 معيد 500صفر32صفرم74احلم ياسين حبيب عساف221742172004 7  0.00

91 معيد 6850604055500اسماء محسن حربي حفاظي221742172005 8  0.00

91 معيد 340صفرم662758افراح علوان عفلوك جابر221742172006 9  0.00

97 ناجح 898880928479609افراح فليح منصور عكال221742172007 10  87.00

86 معيد 6367603563620الء اعويز موازي طعيمة221742172008 11  0.00

95 ناجح 91999910010095679الء حميد كاظم عبد الحسين221742172009 12  97.00

94 معيد 0صفر53صفرصفر7883انوار عبد الحسين خليف عليوي221742172010 13  0.00

90 معيد 0صفر85صفر888975ايات زهير عبد الحسين مطر221742172011 14  0.00

93 ناجح 766476569065520ايلف حميد عزيز عاجل221742172012 15  74.29

م معيد 0ممممممايه رحم راضي نعمة221742172014 16  0.00

85 معيد 37330صفر593440ايه عدنان رحم كنان221742172015 17  0.00

96 معيد 687472620صفر81ايه كريم جاسم م221742172016 18  0.00

97 معيد 100830صفر969996بتول منصور جبر حمدان221742172017 19  0.00

83 ناجح 829495779282605براء م محيميد راشد221742172018 20  86.43

93 ناجح 939689919792651بنين م عبد المجيد مالح221742172019 21  93.00

85 معيد 0صفر7239384239تبارك علي عبيد علي221742172020 22  0.00

98 ناجح 91999710010083668جزاء ساجد كريم ابراهيم221742172021 23  95.43

81 معيد 5950395450500حوراء قاسم بارح سكر221742172022 24  0.00

91 معيد 0صفر50م35صفر65دعاء حبيب علوي رسم221742172023 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 الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 6890437696750دعاء عبد ا خضير طرهيل221742172024 26  0.00

93 ناجح 726682879372565دعاء علي حسين عبد221742172025 27  80.71

86 معيد 5038505050300رحاب عزيز مزهر رضا221742172026 28  0.00

86 معيد 50500صفر523237رحمة جواد كاظم حسين221742172027 29  0.00

77 معيد 3639220%533716رملة حامد خزعل فهد221742172028 30  0.00

93 معيد 100860صفر949895رنده مجيد شيال شرهان221742172029 31  0.00

93 ناجح 899997879679640زهراء امر غالب كاظم221742172030 32  91.43

95 معيد 90880صفر799291زهراء بشير خضير عباس221742172031 33  0.00

92 معيد 540صفر70506150زهراء ثجيل عبد الواحد عبد الرضا221742172032 34  0.00

73 معيد 0%572927373118زهراء جبار حسن عكاب221742172033 35  0.00

81 معيد 0صفر71م706164زهراء حسن خلف تويله221742172034 36  0.00

79 معيد 5035282258240زهراء حسين عبد علي عبد الكاظم221742172035 37  0.00

89 معيد 0صفر8284696570زهراء حسين كريم ضيدان221742172036 38  0.00

82 معيد 0صفر6555513841زهراء راضي بريه ثجيل221742172037 39  0.00

87 معيد 0صفر7275657080زهراء سلم جاسم بعيوي221742172038 40  0.00

76 معيد 0صفر%17صفر32صفر41زهراء كريم مطر هوير221742172039 41  0.00

76 معيد 0%2415%19صفر5028زهراء م سلمان كعيم221742172040 42  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرمصفرزهراء نجم عبد منشد221742172041 43  0.00

81 معيد 0صفر40%522614صفرزينب ثجيل مهدي صالح221742172042 44  0.00

96 معيد 990م98999699زينب حاتم امير وجر221742172043 45  0.00

86 معيد 0صفرصفر78797274زينب سعد لهمود فزع221742172045 46  0.00

84 معيد 798295850مصفرزينب صلح حسن حميد221742172046 47  0.00

صفر معيد 0صفر50%15صفر%3816زينب عبد المحسن غضيب شاطي221742172047 48  0.00

84 معيد 500صفر5033صفر51زينب علي حسن فليح221742172048 49  0.00

58 معيد 26310%18صفر4250زينب علي حسين علك221742172049 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 الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 810مم889273زينب علي عبيد فضاله221742172050 51  0.00

76 ناجح 748265787870523زينب علي م غافل221742172051 52  74.71

68 معيد 0صفر54385058صفرزينب كريم حسن بردان221742172052 53  0.00

91 ناجح 838487756460544زينب م جلد وناس221742172053 54  77.71

91 ناجح 829695919483632زينب هلل جبر عابد221742172054 55  90.29

97 معيد 94870صفر949694زينب يوسف عبد الواحد حمزه221742172055 56  0.00

91 معيد 98820صفر899294سارة جليل سيار عذاب221742172056 57  0.00

92 معيد 0صفر6971686867سارة علي علوان حسين221742172057 58  0.00

صفر معيد 0صفر24صفرصفرصفر40سارة كاتب عناد حسن221742172058 59  0.00

65 معيد 0ممممممساره جبار فرحان كاظم221742172059 60  0.00

86 ناجح 586259647750456سجى رعد حسين كاظم221742172060 61  65.14

92 معيد 500م20صفر70صفرسجى مانع ياسر حمد ا221742172061 62  0.00

84 معيد 0م84صفر76م60شروق عدنان مزعل مزيد221742172062 63  0.00

80 معيد 230صفر50صفر5966شفاء كمال علي عطيه221742172063 64  0.00

85 معيد 0مممصفر6458شيماء راهي والي جبر221742172064 65  0.00

85 معيد 863473730صفر84شيماء محسن خلف تويله221742172065 66  0.00

94 معيد 0صفر9297909695صابرين خليل سيار عذاب221742172066 67  0.00

96 ناجح 959796959997675طيبة كريم خريوت عبود221742172067 68  96.43

85 معيد 0م505073صفرصفرعتاب منصور فشاخ مري221742172068 69  0.00

91 معيد 856562500صفر88عذراء علي خضير عباس221742172069 70  0.00

89 معيد 857798820صفر79علياء قاسم عبد علي نعيمه221742172070 71  0.00

60 معيد 0مممصفرصفر41عهد حاكم فزع مشعب221742172071 72  0.00

95 ناجح 9095939110090654غفران عدنان عجمي سعدون221742172072 73  93.43

82 معيد 280صفر35صفر5050فاطمة عباس عذيب علي221742172073 74  0.00

61 معيد 2033260صفر4233فاطمة علي جبار م221742172074 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 0صفر5766صفر8686فاطمة علي مطرود مخيلف221742172075 76  0.00

88 معيد 92790صفرم8795فاطمة فرج عويد عتوي221742172076 77  0.00

85 ناجح 647367507379491فاطمه حميد عزيز عاجل221742172077 78  70.14

95 ناجح 799285808976596قطر الندى سالم هلمة كاظم221742172078 79  85.14

74 معيد 6150375050500ليلى علي جمعة ابراهيم221742172079 80  0.00

84 معيد 0م50صفر868354ليلى نجم عبد ا مفتن221742172080 81  0.00

88 ناجح 667472527764493مروة جواد كاظم عزيز221742172081 82  70.43

97 ناجح 886275708767546مروة حميد رعد عواد221742172082 83  78.00

85 ناجح 649158727258500مريم علي حسين علي221742172083 84  71.43

80 معيد 0صفر5038314134مريم مرتضى رحيمة شريف221742172084 85  0.00

81 ناجح 595063558261451ملك عامر محسن ياسين221742172085 86  64.43

91 معيد 0صفر6767676858نبأ حسن هادي احميد221742172086 87  0.00

85 معيد 5039615642670نبراس حاكم عبيد مطير221742172087 88  0.00

86 معيد 0صفر7268666374نرجس عراك ترتيب موازي221742172088 89  0.00

89 معيد 0صفر5484صفر6689نور الهدى عبد الواحد ياسين فليح221742172089 90  0.00

87 معيد 0صفر59صفرصفر6881نور عدي جار ا فرج221742172090 91  0.00

م معيد 0ممممممنور علي عايد كمر221742172091 92  0.00

91 معيد 57290صفر635057نورس محسن راضي نعمه221742172092 93  0.00

85 معيد 0صفرصفرصفرم5250نيران سعدون مكطاع عرار221742172093 94  0.00

95 معيد 0صفر8494948175هبة عزيز ظاهر شحيح221742172094 95  0.00

92 ناجح 775074738962517هجران كريم عكلة جابر221742172095 96  73.86

94 معيد 690صفر96577460هدى عباس عبد فاضل مهر221742172096 97  0.00

92 معيد 5530605950500هوازن فالح عبيد سباهي221742172097 98  0.00

97 معيد 0صفر99981009599ورود شاكر خضير ياسين221742172098 99  0.00

91 معيد 0صفر8980808591وسن حسن بريه ثجيل221742172099 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

100 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 79 21 % 21.00

 95.79

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

95 

91 

 86.17

94 

81 

90  9187 88 88 0 

63 60 51 64 47 0 

 70.00 65.93 58.62 72.73 53.41 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


