
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

2018/2017

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 5750564250500زهراء جبار حسن عكاب221742172033 1  0.00

82 راسب 6555513758560زهراء راضي بريه ثجيل221742172037 2  0.00

95 راسب 0صفر8993793670ازهار حسان هادي جالي221842172002 3  0.00

96 راسب 0صفر7751725050اسراء عادل فيصل سلمان221842172003 4  0.00

84 راسب 0غغغغ7356اشواق عقيل جبر صعيصع221842172004 5  0.00

84 ناجح 536463606650440اطياف حسن هاشم مشاي221842172005 6  62.86

80 راسب 0غغغغصفر56الء علي جبار ابراهيم221842172006 7  0.00

82 راسب 0غ61غغ6469الرباب عبد الرزاق عبد ا موسى221842172007 8  0.00

70 راسب 0صفرغ38غ5051امال فلح حمود حمد221842172008 9  0.00

85 راسب 520غ50غ7570ايمان حسين دريول محمد221842172009 10  0.00

77 راسب 0غغغغ50غبتول حاكم حسن موزان221842172010 11  0.00

92 راسب 73730غ68غ88بركات حسين عبد منشد221842172012 12  0.00

84 راسب 54640غغغ72حوراء بشير خضير عباس221842172014 13  0.00

93 ناجح 839677728273576حوراء جواد صافي عواد221842172015 14  82.29

95 راسب 0غغغغ8492حوراء علي جبار ابراهيم221842172017 15  0.00

87 راسب 76500غغ6868ختام حسين خضير عباس221842172018 16  0.00

91 راسب 8064574161610دعاء حبيب علوي رسم221842172020 17  0.00

99 ناجح 9410094989590670رانيه مجيد شيال شرهان221842172022 18  95.71

100 ناجح 638475757180548رسل ماجد ترمن فرحان221842172024 19  78.29

96 راسب 7156863574750زهراء حسن خلف تويلة221842172028 20  0.00

96 راسب 0غ79غغ8683زهراء حسن منصور راضي221842172029 21  0.00

79 راسب 5028296636370زهراء حسين عبد علي عبد الكاظم221842172030 22  0.00

84 راسب 500غغ506750زهراء رزاق حمزة حسين221842172031 23  0.00

68 راسب 0غغغ666550زهراء شويت عبيد شلل221842172032 24  0.00

غ راسب 0غغغغغ82زهراء عادل حزام كرم221842172033 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

2018/2017

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 0غغغغغ68زهراء وطن عبيد هدابي221842172036 26  0.00

86 راسب 6154552252500زينب ثجيل مهدي صالح221842172037 27  0.00

95 ناجح 928679596584560زينب جبار حسين عيوم221842172038 28  80.00

77 راسب 500غغغ6550زينب جبر حسن فديغ221842172039 29  0.00

76 راسب 5033423050420زينب حميد تايه عبود221842172040 30  0.00

96 ناجح 908087999990641زينب صلح حسن حميد221842172041 31  91.57

90 راسب 520غغغ6656زينب عبد المحسن غضيب شاطي221842172042 32  0.00

94 ناجح 616774505050446زينب علي حسن فليح221842172043 33  63.71

78 راسب 5431502650380زينب علي حسين علك221842172044 34  0.00

100 ناجح 969489818789636زينب علي عبيد فضالة221842172045 35  90.86

89 ناجح 755986646266501زينب علي محمد دنانة221842172046 36  71.57

96 راسب 90710غغ9387زينب موسى منصور راضي221842172047 37  0.00

82 راسب 50570غغ6961سارة جميل لفتة غصة221842172048 38  0.00

96 ناجح 909097728785617ساره كاظم حبيب عساف221842172049 39  88.14

87 ناجح 859384719176587سراج حسين نعمه شمخي221842172050 40  83.86

86 راسب 600غ60غغغسكينة حاكم جميل سوادي221842172051 41  0.00

88 ناجح 746569575067470شيماء راهي والي جبر221842172052 42  67.14

50 راسب 0غغغغغغعهد حاكم فزع مشعب221842172055 43  0.00

89 ناجح 657660545964467فاطمة عباس عذيب علي221842172057 44  66.71

82 راسب 0سبع5230502637فاطمة علي جبار محمد221842172058 45  0.00

92 ناجح 759773705975541فاطمة مهدي لعيبي عطشان221842172059 46  77.29

82 راسب 61540غ50غ75كوثر اعويز موازي طعيمة221842172060 47  0.00

90 راسب 500غغغغغليلى عبد القادر حبيب سوادي221842172061 48  0.00

89 راسب 51500غغ6850مروه عباس كاظم عبد العالي221842172062 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغمريم عبد المحسن حامد توفيق221842172064 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

2018/2017

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 راسب 840غغغ9092منال رائد غالي هويدي221842172065 51  0.00

89 ناجح 817787708771562نبأ حميد مزهر واني221842172066 52  80.29

88 راسب 0غ615062غ65نور الهدى محمود رزوقي فتاح221842172068 53  0.00

78 راسب 6569603658510نيران سعدون مكطاع عرار221842172069 54  0.00

91 راسب 0غغغغ8884وجدان نعمه عبيد هدابي221842172071 55  0.00

92 راسب 0غ73غ695363وصف محمد حسن عطية221842172072 56  0.00

المشاركون

56 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

41 15 % 26.79

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

3 

3 
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 44.44 77.78 62.50 77.78 36.36 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


