
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشازهار رحيم مطشر شمخي221752170001 1  0.00

61 راسب 5450683136250امنه احمد عزيز كرم221752170002 2  0.00

82 راسب 5650525050330انتظار سلمان جابر عرمش221752170003 3  0.00

65 راسب 0غغغغغغبتول زغير زباله عكله221752170004 4  0.00

86 راسب 6850784250500براء فليح حسن عوده221752170005 5  0.00

77 راسب 0غ7250506458بشرى خميس كاظم علوان221752170006 6  0.00

86 ناجح 767266707550495بلقيس احمد عبد ا حوار221752170007 7  70.71

87 ناجح 817565675678509تبارك صادق جعفر خضير221752170008 8  72.71

77 ناجح 506455615855420تبارك عبد الجبار حمد جوده221752170009 9  60.00

82 راسب 6162635650300رقيه سمير جحيل سفيح221752170011 10  0.00

80 ناجح 706479837262510زمن زغير ذياب حذيه221752170012 11  72.86

86 راسب 500غغ70غ56زهراء حسين رحم مطر221752170015 12  0.00

80 ناجح 598457575664457زهراء عبد الخالق راشد عذاب221752170016 13  65.29

70 راسب 0%14%302413عشر38زينب هادي عبد النبي صحن221752170018 14  0.00

70 راسب 0غغ5050غ52زينه سالم جواد م كاظم221752170019 15  0.00

60 راسب 0غغغغغغسجى رشيد سالم داود221752170020 16  0.00

78 راسب 5050556250290سوسن زغير ذياب حذيه221752170021 17  0.00

79 راسب 50500غ5255غشهد حميد جار ا دواس221752170022 18  0.00

67 راسب 0غغغ53غ51ضحى م صالح حسن221752170023 19  0.00

75 راسب 6776804153500عبير منذر ساجت هيلم221752170024 20  0.00

77 راسب 500غ54676551عذراء رحيم شناوه م221752170026 21  0.00

73 راسب 0غ56غ675874فاطمه الزهراء زكي هاشم م221752170028 22  0.00

63 راسب 0غغ51غغ50فاطمه سامي قاسم خلف221752170029 23  0.00

59 راسب 0غغ50غغ50فاطمه عدنان عبد الحسين كريدي221752170030 24  0.00

89 ناجح 576568645056449مها ناجح كريم عناد221752170034 25  64.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية صدى النجاح للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

170رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 ناجح 526053775550422نبأ حسين ظاهر حسن221752170035 26  60.29

59 ناجح 545068505050381نسرين جليل ابراهيم خيون221752170037 27  54.43

86 راسب 5050765150400نور حميد جاسم عبد221752170038 28  0.00

85 راسب 57590غ576954هاجر لطيف لعيبي جلب221752170040 29  0.00

81 ناجح 655671505054427هاله حميد جاسم عبد221752170041 30  61.00

80 راسب 0غغغ5084غهدى احمد جويعد علي221752170042 31  0.00

76 راسب 0غغغغ5156هدى رائد ثويني مسير221752170043 32  0.00
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 88.89 80.00 20.00 77.78 33.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


