
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 الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

89 ناجح 716783567456496البتول ساجد كريم سوادي221752172003 1  70.86

85 ناجح 597975736755493ايمان عزيز كطل صايم221752172004 2  70.43

75 راسب 0غغغ62غ64حوراء حسن عليوي م221752172005 3  0.00

85 ناجح 545063616250425حوراء عبد ا نعاس جبر221752172006 4  60.71

73 راسب 5057613334200دعاء هاشم م والي221752172007 5  0.00

88 راسب 605066510غ57رباب رسمي عطية نعيمه221752172008 6  0.00

70 راسب 6741525050600رسل نجم عبد شجر221752172010 7  0.00

69 راسب 0غغغغغغرويدة حميد كنيبر عبيد221752172011 8  0.00

80 ناجح 808474999488599زهراء حسين جراد لفته221752172012 9  85.57

71 راسب 0غغغ50غ50زهراء صباح جابر سلطان221752172013 10  0.00

82 راسب 0غغغ505060زهراء ضياء عودة م221752172014 11  0.00

78 راسب 0غغغ55غغزهراء طارق عويز عبيد221752172015 12  0.00

78 راسب 0غ785057غ65زهراء علي عطية نعيمه221752172017 13  0.00

84 راسب 6357593650500زهراء عودة عجيل كاظم221752172018 14  0.00

62 راسب 0غغغ56غ38زينب حاكم طاهر م221752172019 15  0.00

75 راسب 0غغغغ84غزينب خلف نعيمه عبد221752172020 16  0.00

85 راسب 0غ6770833161زينب فلح حسن ناصر221752172021 17  0.00

78 راسب 500غصفر527274زينب كاظم زغير نعيمه221752172022 18  0.00

85 راسب 0غ595166غ66سارة عزيز كطل صايم221752172023 19  0.00

79 راسب 0غغصفر535450سهاد جمال عبد مزعل221752172025 20  0.00

81 ناجح 727456758778523سهيلة صالح كاظم نذير221752172026 21  74.71

76 راسب 0غغغ5059غشيماء جواد كاظم نذير221752172027 22  0.00

76 ناجح 605571606050432صابرين ناظم مطرود كرم221752172028 23  61.71

غ راسب 0غغغغ60غغفران فاهم ناعم منصور221752172029 24  0.00

80 ناجح 869692899285620فاطمة طه يوسف حميد221752172030 25  88.57

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 الوفاء للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0غغ50505133فاطمة كاظم زغير نعيمه221752172031 26  0.00

78 راسب 6156702934230فاطمة محسن جابر فرحان221752172033 27  0.00

79 راسب 0غغغ65غ50فاطمة ياسر محسن فرج221752172034 28  0.00

73 راسب 0غغغ53غ55منى اسماعيل م ساجت221752172036 29  0.00

81 راسب 6050655051350نسرين مهدي ذياب علي221752172037 30  0.00

53 راسب 0غغغغغغنور الهدى م جابر دحدوح221752172038 31  0.00

70 راسب 5554523650500نور رحم عفلوك جابر221752172039 32  0.00

88 ناجح 729471577771530نور م عبد الحسين مطر221752172040 33  75.71

74 راسب 500غغ51غغنورس حسين علوان م221752172041 34  0.00

75 راسب 5067552329410هبة علي حسين جعفر221752172042 35  0.00

68 راسب 0غغغغ5956وسن هداب حسين علي221752172045 36  0.00

المشاركون

36 
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 92.86 0.00 18.18 57.14 55.56 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


