
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

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

82 ناجح 515650725158420ايات طارق شنيار دهيش221722102002 1  60.00

99 راسب 5252385950650ايمان سعيد زاجي حسان221722102003 2  0.00

96 ناجح 505052505850406ايمان غالب كريم فيصل221722102004 3  58.00

88 ناجح 546350505458417بدور حسين عطيه هاشم221722102006 4  59.57

93 ناجح 587951506461456بنين سعد م طاهر221722102008 5  65.14

96 ناجح 788381788068564تهاني عادل عبد الرضا غالي221722102011 6  80.57

97 ناجح 606672505152448رباب ثامر ذخر صنكور221722102013 7  64.00

95 راسب 5052325456400رسل عماد موسى جابر221722102014 8  0.00

90 راسب 0غ50غغغغرغد نعيم كاظم علي221722102015 9  0.00

96 ناجح 645364686456465رقيه ثجيل عديم عواد221722102016 10  66.43

96 ناجح 788181827965562رقيه راضي عبد الكريم بداي221722102017 11  80.29

89 ناجح 505053545550401زمن عبد الكاظم حسين علي221722102018 12  57.29

81 راسب 5051645530250زهراء محمود شاكر ناصر221722102019 13  0.00

91 ناجح 597689506977511زهراء محسن غيثان عجه221722102020 14  73.00

87 راسب 0%505023643016زهراء يحيى حسن عواد221722102021 15  0.00

91 ناجح 626754505350427زينب رياض مرواح علي221722102022 16  61.00

95 ناجح 836959666269503زينب طارق م محيسن221722102023 17  71.86

88 راسب 5073523457500زينب علي مزهر م221722102024 18  0.00

88 راسب 5250503155500سجال عدنان فرهود كسار221722102026 19  0.00

تحجب تحجب 0تحجبتحجبتحجبتحجبتحجبتحجبتحجبعذراء عبد الكاظم عويد حنشل221722102028 20  0.00

87 ناجح 646252535550423فاطمه صالح م علي صالح221722102029 21  60.43

92 ناجح 575058625862439فاطمه عبد الواحد غضبان م221722102031 22  62.71

86 راسب 5850505050380ماسي سريهد كاروك زغرون221722102032 23  0.00

86 راسب 55540غ55غ50مريم حميد سامح موسى221722102033 24  0.00

91 راسب 5038505055530نور حسين نعيم حسين221722102034 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

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 726270677550485وجدان نجم عبد زويد221722102036 26  69.29

50 راسب 5032290%503919ورود عباس ورد حسن221722102037 27  0.00

88 ناجح 506159536050421يقين عبد العظيم عبد المير ضاحي221722102038 28  60.14

المشاركون
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 88.89 42.86 77.78 70.00 61.54 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


