
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

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 54510غ615051هدى ريحان عطيه شنين221512102081 1  0.00

97 ناجح 535051525050403ازهار حميد رحمة ديوان221612102004 2  57.57

92 ناجح 505064505768431رواء مالح حسن وهيب221612102033 3  61.57

91 ناجح 889192835987591ازل فايز خلف عبد221742102001 4  84.43

97 راسب 7062793350650اسراء عبد المير عبد ا عوده221742102002 5  0.00

85 راسب 0%3719%50254016الء رزاق شاكر ضيدان221742102004 6  0.00

86 ناجح 798188879483598تبارك عدنان عبد جباره221742102007 7  85.43

85 ناجح 635085637060476تمارا ميثم شريف يوسف221742102008 8  68.00

78 راسب 510غ5059غ59تماره سمير ناصر بدر221742102009 9  0.00

77 راسب 53510غ50غ61خوله بهلول فهد وميان221742102011 10  0.00

92 راسب 0غغغ736150دعاء رياض سند حسين221742102012 11  0.00

95 ناجح 695774717465505دموع كاظم زايد نايف221742102013 12  72.14

91 راسب 566776710غغديانا عصام كاظم عبيد221742102014 13  0.00

85 راسب 5532505040240رقيه كريم جابر حسين221742102015 14  0.00

84 راسب 6536545061720زمن جليل ماهود علوان221742102016 15  0.00

96 ناجح 506556506250429زهراء جمعة عبد ناصر221742102018 16  61.29

95 ناجح 816677716776533زهراء جميل م حافظ221742102019 17  76.14

62 راسب 580غغ54غ50زهراء حسين جابر جعين221742102021 18  0.00

68 راسب 0غ50غغغ50زهراء علء عبد الحسين مكي221742102022 19  0.00

90 راسب 0غ6164655070زهراء عماد رزاق جبر221742102023 20  0.00

88 راسب 505054640غ54زهراء يوسف ضايف مزبان221742102025 21  0.00

96 راسب 0غ50غغ7389زينب احمد رزيج م221742102026 22  0.00

76 ناجح 515653505157394زينب حمود عجيمي عوده221742102027 23  56.29

99 راسب 7260513479790زينب عبد جعفر علي221742102030 24  0.00

93 راسب 0غ5074غ6253ساره ابراهيم عبد عباس221742102031 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 راسب 72760غ847690ساره حميد نعيم مظلوم221742102032 26  0.00

89 راسب 5878412854510ساره عدنان خويطر علوان221742102033 27  0.00

91 راسب 0غ90غ928694ساره فاضل شنان فياض221742102034 28  0.00

91 راسب 530غ6350غ51سارين ناجي ارحيم حسن221742102035 29  0.00

93 راسب 6339625950590سجى عادل فيصل حسن221742102036 30  0.00

99 راسب 0غ8679777491سجى نزار جليل محيسن221742102037 31  0.00

72 راسب 410غغغ5033ضحى حميد ريسان حميد221742102038 32  0.00

94 راسب 500غ5250غ52ضحى فالح جاسم م221742102039 33  0.00

89 ناجح 535350765253426طيبة ماجد جبار وهيب221742102040 34  60.86

92 راسب 0غغ66غغ52ظلل يوسف ضايف مزبان221742102042 35  0.00

87 راسب 0غ505856غ50عفاف طاهر يمعان عبد221742102043 36  0.00

85 ناجح 675565505363438غفران حميد سلمان عبد علي221742102044 37  62.57

89 راسب 546166640غ61غفران عوده زلغف حافظ221742102045 38  0.00

89 ناجح 605068535650426غفران موحان ناصر حسين221742102046 39  60.86

93 راسب 0غ8884918284فاطمة محسن صادق راضي221742102048 40  0.00

90 راسب 5034315050500فتيان عكاب مديخل والي221742102049 41  0.00

91 ناجح 695563605059447كفاية مطرود حطاب وصخ221742102050 42  63.86

93 راسب 6125642340500مروه سمير خلف عيسى221742102051 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتهى لطيف عوده جابر221742102052 44  0.00

85 راسب 5041316934600هبة مراد غياض سوادي221742102056 45  0.00
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