
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 الفاطميات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 5052503850500أيمان داود سلمان حنون221612126009 1  0.00

81 ناجح 596850505050408آيات غني حسين خليل221742126001 2  58.29

73 ناجح 697557506660450اسماء موحان حسين زاير221742126003 3  64.29

70 راسب 7752690غغ50افراح م سلمان عجيمي221742126004 4  0.00

60 راسب 0غغغغغ50امنه عبد النبي م عكموش221742126005 5  0.00

70 ناجح 739269917672543براء شريف جبر ليلو221742126007 6  77.57

78 راسب 6573405366510دعاء مهدي عطيه عبد221742126008 7  0.00

75 ناجح 725472505059432رانيه اكرم عبد مسير221742126009 8  61.71

76 ناجح 626950506568440رحاب حسن معيوف موازي221742126010 9  62.86

76 راسب 576057670غ59رغد م سلمان عجيمي221742126011 10  0.00

67 راسب 0غغغغغغرغده مخلد سوادي سوير221742126012 11  0.00

69 راسب 0غ5050غ5050زهراء علي عبد الرضا عكموش221742126015 12  0.00

72 راسب 500غغغغ50زينب احمد صبري عكار221742126016 13  0.00

90 راسب 910غ50813059زينب فلح حسن جاسم221742126019 14  0.00

76 راسب 50560%50295119ساره طالب عبد النبي عبد221742126020 15  0.00

70 راسب 54390صفر505650سجى ماجد جواد كاظم221742126021 16  0.00

91 راسب 0غ9895غ8595شوك عبد المحسن سعد مبارك221742126022 17  0.00

80 راسب 6279575360230صفاء وصفي طاهر عجلن221742126023 18  0.00

89 ناجح 839093777676584ضحى عبد الحسن خلف فرج221742126024 19  83.43

78 راسب 5032502925500ضمياء مهدي حسن فراوي221742126025 20  0.00

79 ناجح 565051615451402فاطمه خضير م عزيز221742126027 21  57.43

88 راسب 0غغغ5052غفيحاء فلح حسن جاسم221742126028 22  0.00

79 راسب 0غغغغ5050نبأ غالب عريبي هاشم221742126032 23  0.00

80 راسب 64650غغ5863ندى ثجيل عبد الرزاق مطشر221742126033 24  0.00

84 ناجح 627874938794572نور عبد الحميد جبر جفيان221742126034 25  81.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

ثانوية الفاطميات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 586650616569457نور م حميد علي221742126035 26  65.29

77 راسب 61560غ56غ58ورود جاسم ناصر سبوس221742126037 27  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


