
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

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 500غ62725550ابرار رستم حسين جابر221752102001 1  0.00

79 راسب 500غ50غغغاسماء مياس عبد عون جلود221752102002 2  0.00

88 راسب 500غصفر557276اسيل ماجد عبد ا شنيار221752102003 3  0.00

85 راسب 0غ69صفر708476اماني جابر ناصر حسين221752102005 4  0.00

81 ناجح 687068796664496انتضار علي عبد العباس سعدون221752102006 5  70.86

90 ناجح 817984759291592بتول حيدر غني عبد221752102009 6  84.57

72 راسب 5440542331310بشرى قاسم كريم عبد السادة221752102010 7  0.00

79 راسب 0غغغ51غ50تبارك حسين بشير ضهد221752102011 8  0.00

83 راسب 5150565750260حوراء سالم عبد الحسين ديوان221752102013 9  0.00

89 راسب 6338563950540راحيل قيصر ابراهيم عاجل221752102015 10  0.00

83 راسب 0%18%5442543718ريام عباس عبد الرضا حميدي221752102020 11  0.00

83 راسب 7168563950500زهراء عبد المير خضير علي221752102022 12  0.00

84 راسب 0غغغ65غ57زهراء نهاد عبد ا حنيحن221752102025 13  0.00

80 راسب 7685633165690زينب حمد جاسم عبود221752102027 14  0.00

90 راسب 930غ86776489زينب علي صبر بستان221752102028 15  0.00

93 راسب 80920صفر778185زينه خميس علي مخور221752102029 16  0.00

87 ناجح 697460537952474ساره خصاف عباس عيسى221752102030 17  67.71

86 راسب 0غ6366673253سماح هادي فيصل فرج221752102031 18  0.00

89 ناجح 686187565964484ضحى حسن احمد جالي221752102032 19  69.14

88 راسب 0غغغ635855غفران حسن كاظم ناصر221752102034 20  0.00

77 راسب 6262753755600مريم حسن علوان صبر221752102037 21  0.00

70 راسب 0غغ50326733مريم عباس جبار عبد الحسن221752102038 22  0.00

74 راسب 250%5050502812مكارم حسين بشير ضهد221752102039 23  0.00

87 راسب 6642513632520منال عواد شدود بطي221752102040 24  0.00

84 راسب 500غ65425026منال ناجح كاظم حسين221752102041 25  0.00

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

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 ناجح 715171535957450نور مؤيد رشيد عبد221752102042 26  64.29

92 ناجح 806382718979556نورس عباس عبد ضهد221752102043 27  79.43
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


