
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

78 معيد 5052502750500أيمان داود سلمان حنون221612126009 1  0.00

84 ناجح 767765607179512سماهر جودة نعمه مشكور221612126034 2  73.14

81 معيد 5931505050500آيات غني حسين خليل221742126001 3  0.00

88 ناجح 927791959792632اسراء كريم م صياح221742126002 4  90.29

73 معيد 6940575066600اسماء موحان حسين زاير221742126003 5  0.00

70 معيد 307752690صفر50افراح م سلمان عجيمي221742126004 6  0.00

60 معيد 0%17صفرصفر503020امنه عبد النبي م عكموش221742126005 7  0.00

82 ناجح 818890909391615اوهام علي حسين فرهود221742126006 8  87.86

70 معيد 0صفر7392699176براء شريف جبر ليلو221742126007 9  0.00

78 معيد 6573415366510دعاء مهدي عطيه عبد221742126008 10  0.00

75 معيد 724150590صفر72رانيه اكرم عبد مسير221742126009 11  0.00

76 معيد 6229505065390رحاب حسن معيوف موازي221742126010 12  0.00

76 معيد 576057670صفر59رغد م سلمان عجيمي221742126011 13  0.00

67 معيد 0مصفرصفرصفرصفرصفررغده مخلد سوادي سوير221742126012 14  0.00

80 ناجح 505050505168399زهراء حسين صبر حميد221742126013 15  57.00

69 معيد 0صفر5050305050زهراء علي عبد الرضا عكموش221742126015 16  0.00

72 معيد 500صفرم25ثمان50زينب احمد صبري عكار221742126016 17  0.00

80 ناجح 645470656468465زينب حميد عبد الهادي موسى221742126017 18  66.43

84 ناجح 606454797167479زينب غني فليح لهيمد221742126018 19  68.43

90 معيد 910صفر59صفر81صفرزينب فلح حسن جاسم221742126019 20  0.00

76 معيد 5027513050560ساره طالب عبد النبي عبد221742126020 21  0.00

70 معيد 5041413554330سجى ماجد جواد كاظم221742126021 22  0.00

91 معيد 0صفر9895صفر8595شوك عبد المحسن سعد مبارك221742126022 23  0.00

80 معيد 0صفرصفر3353%18صفرصفاء وصفي طاهر عجلن221742126023 24  0.00

89 معيد 0خمس90937776صفرضحى عبد الحسن خلف فرج221742126024 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الفاطميات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

78 معيد 5038252538500ضمياء مهدي حسن فراوي221742126025 26  0.00

80 ناجح 676272837160495علياء نعمه شرهان حماس221742126026 27  70.71

79 معيد 0صفر5650516154فاطمه خضير م عزيز221742126027 28  0.00

88 معيد 0صفرم%505214صفرفيحاء فلح حسن جاسم221742126028 29  0.00

92 ناجح 869396998799652كواكب قاسم جبر عبيد221742126029 30  93.14

90 ناجح 706264525579472مروه علي رحم برهي221742126031 31  67.43

79 معيد 0صفرصفر50503729نبأ غالب عريبي هاشم221742126032 32  0.00

80 معيد 64650صفرصفر5863ندى ثجيل عبد الرزاق مطشر221742126033 33  0.00

84 معيد 6278749387410نور عبد الحميد جبر جفيان221742126034 34  0.00

88 معيد 503240380صفر58نور م حميد علي221742126035 35  0.00

84 ناجح 565367546577456هدى حسن جبر كعيد221742126036 36  65.14

77 معيد 61560صفر56صفر58ورود جاسم ناصر سبوس221742126037 37  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


