
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

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 ناجح 6287100506557505أبرار رستم حسين جابر221852102001 1  72.14

78 ناجح 729183598088551أماني جابر ناصر حسين221852102003 2  78.71

74 راسب 0غغغغغغابرار محمد علي عوده221852102005 3  0.00

78 راسب 643350200%5019استبرق نجم عبد ا حافظ221852102006 4  0.00

86 ناجح 738095639879574اسيل ماجد عبد ا شنيار221852102007 5  82.00

80 ناجح 706887575150463الء محمد جبار كاظم221852102009 6  66.14

67 راسب 610غ50597559اوراس عوده محمد عبود221852102010 7  0.00

71 ناجح 736574526650451ايمان محمد زعيبل الهيط221852102011 8  64.43

59 راسب 390غ53375033بنين حسن عبد ا سبتي221852102012 9  0.00

77 ناجح 735052505250404تبارك حسين بشير ضهد221852102013 10  57.71

74 راسب 0غغغغ50غتبارك عبيد عبد الرضا حسين221852102014 11  0.00

81 راسب 0غغغغ50غحسنات نجاح جعفر باقر221852102015 12  0.00

74 راسب 5822533051500خديجه حسن رشيد حسين221852102016 13  0.00

50 راسب 0غغغغغغدعاء نصر عبد الحسين عبد الخضر221852102017 14  0.00

73 راسب 0غغغ56غ59رشا قاسم عبد علي كريم221852102018 15  0.00

64 راسب 5026513356230ريام عباس عبد الرضا حميدي221852102019 16  0.00

86 ناجح 861001009510093660زهراء حيدر جاسم محمد221852102020 17  94.29

76 راسب 5028725052500زهراء نهاد عبد ا حنيحن221852102023 18  0.00

78 راسب 0غغغغغ50زينب حسين عجيل حسن221852102024 19  0.00

75 راسب 0غ53غ7456غزينب صبار عوده حسن221852102025 20  0.00

62 راسب 0غغغغغغزينب كاظم ناصر غالب221852102026 21  0.00

81 راسب 55550غ677766سجى جواد كاظم كركي221852102028 22  0.00

69 راسب 0غغغغغ51سجى حسين مهدي صالح221852102029 23  0.00

50 راسب 0غغغغ50غسجى كريم محمد علوان221852102030 24  0.00

85 ناجح 637874508770507سماح هادي فيصل فرج221852102031 25  72.43

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
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2018/2017
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

71 راسب 5230603539400ضحى جواد رشيد حسين221852102032 26  0.00

72 راسب 5350642539260ضحى صادق جاسم حسن221852102034 27  0.00

79 راسب 53650غ665050غفران حبيب غياض عسكر221852102036 28  0.00

72 راسب 0غغغ566950غفران حسن كاظم ناصر221852102037 29  0.00

85 راسب 6441733557570فاطمه جواد رشيد حسين221852102039 30  0.00

81 راسب 500غ525051غفاطمه وعد زويد عكموش221852102040 31  0.00

82 راسب 50560غ555850منار نجم عبد ا سكران221852102041 32  0.00

67 ناجح 566292505061438منال ناجح كاظم حسين221852102042 33  62.57

69 راسب 5428592852300ندى ناجي سعيد وحيد221852102043 34  0.00

85 راسب 6469543964590نور احمد عبد الحسن جعفر221852102044 35  0.00

65 راسب 0غغغغغغنور شاكر عبد الرزاق أبو علوان221852102045 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور كفاح زياد حسين221852102046 37  0.00

86 راسب 53500غغ5970نور محسن حسن عبد الرزاق221852102047 38  0.00

82 راسب 6050640غ7050هبة عبد الكاظم مزهر محسن221852102048 39  0.00

78 راسب 500غ57غ6062هدى صالح ثجيل بديوي221852102049 40  0.00
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