
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الوفاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

56 معيد 4227332241410اسراء نعيم لزام رزن221822172001 1  0.00

88 معيد 0صفر5755646591الء شاكر حمداوي نوام221822172002 2  0.00

85 ناجح 507068636673475ايه حسن عاشور جادر221822172003 3  67.86

62 معيد 3434335050270ايه مهدي حسن حربي221822172004 4  0.00

71 معيد 5970505265420بتول صابر مجيد ساجت221822172005 5  0.00

72 معيد 5839505250500بنين حمزه وديع محيسن221822172006 6  0.00

61 معيد 5027313842240تبارك اياد جبار عباس221822172007 7  0.00

80 معيد 5541656561560تبارك حسين خليل حطحوط221822172008 8  0.00

83 معيد 3626706464610تبارك صائب حسين علي221822172009 9  0.00

50 معيد 0%394024322514حنين عبد الكريم عبد المجيد مالح221822172010 10  0.00

84 ناجح 636160636851450دعاء علي غازي تومان221822172011 11  64.29

م معيد 0ممممممرقيه حميد عباس رجه221822172012 12  0.00

71 معيد 5051504163420زهراء باسم محمد خوين221822172014 13  0.00

96 ناجح 725377678290537زهراء حميد رعد عواد221822172015 14  76.71

95 ناجح 727087737969545زهراء فيصل عبد عون محمد221822172016 15  77.86

م معيد 0مم38312640زينب عبد الهادي عبد الحسين حميدي221822172017 16  0.00

78 معيد 5229315450300زينب محمد خماط عبد الرضا221822172018 17  0.00

55 معيد 7067503769380سحر محسن ياسر حسين221822172020 18  0.00

70 معيد 6531395050410سلسبيل اياد جبار عباس221822172021 19  0.00

50 معيد 5050360%502516صابرين سعيد شيال حمادي221822172022 20  0.00

69 معيد 5435366554390ضويه ثاني حمود حمد221822172023 21  0.00

65 معيد 5250203366270طيبه محمد قاسم كاظم221822172024 22  0.00

81 معيد 587762630صفرصفرفاطمه احمد هدام طرهيل221822172026 23  0.00

70 معيد 5570508154420فدك شهيد عبد حذية221822172027 24  0.00

84 معيد 527056500م64نسيم الجنه محمود حمزه طاهر221822172028 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الوفاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

172رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

87 ناجح 685958767154473نور علي رهيف علي221822172029 26  67.57

73 معيد 5950510صفر5855هبه مهدي عطيه زمام221822172030 27  0.00

70 معيد 5028255450350هدى كريم منشد عريان221822172031 28  0.00

82 ناجح 555351546568428هدير مهدي عطيه زمام221822172032 29  61.14

54 معيد 64280م37مصفرولء ماجد عبود غضبان221822172034 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


