
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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 معيد 51580صفر41%5118ايات طارق شنيار دهيش221722102002 1  0.00

99 معيد 5221375950650ايمان سعيد زاجي حسان221722102003 2  0.00

96 معيد 5031525058500ايمان غالب كريم فيصل221722102004 3  0.00

90 ناجح 665054575572444ايمان فاضل حامد محسن221722102005 4  63.43

88 معيد 5436505034580بدور حسين عطيه هاشم221722102006 5  0.00

93 معيد 0صفر%5842515016بنين سعد م طاهر221722102008 6  0.00

95 ناجح 776667737281531تماره باسم حميد والي221722102010 7  75.86

96 معيد 0صفر7883817880تهاني عادل عبد الرضا غالي221722102011 8  0.00

97 معيد 6036725051520رباب ثامر ذخر صنكور221722102013 9  0.00

95 معيد 0صفر41225456صفررسل عماد موسى جابر221722102014 10  0.00

90 معيد 0صفر50ممصفرمرغد نعيم كاظم علي221722102015 11  0.00

96 معيد 560صفر64536468رقيه ثجيل عديم عواد221722102016 12  0.00

96 معيد 0صفرصفر82صفر7881رقيه راضي عبد الكريم بداي221722102017 13  0.00

89 معيد 0صفر5050533628زمن عبد الكاظم حسين علي221722102018 14  0.00

81 معيد 0صفر642940%5018زهراء محمود شاكر ناصر221722102019 15  0.00

91 معيد 5940895069770زهراء محسن غيثان عجه221722102020 16  0.00

87 معيد 0صفرم64صفر5050زهراء يحيى حسن عواد221722102021 17  0.00

91 معيد 6238545053500زينب رياض مرواح علي221722102022 18  0.00

95 معيد 62690م59صفر83زينب طارق م محيسن221722102023 19  0.00

88 معيد 0صفر5036522557زينب علي مزهر م221722102024 20  0.00

90 ناجح 636775566464479زينب م ثامر ذخر221722102025 21  68.43

88 معيد 5224502855500سجال عدنان فرهود كسار221722102026 22  0.00

تحجب راسب 0تحجبتحجبتحجبتحجبتحجبتحجبتحجبعذراء عبد الكاظم عويد حنشل221722102028 23  0.00

87 معيد 280صفر64365253فاطمه صالح م علي صالح221722102029 24  0.00

92 معيد 0صفر5750416258فاطمه عبد الواحد غضبان م221722102031 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الفردوس الولى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 5850505041400ماسي سريهد كاروك زغرون221722102032 26  0.00

86 معيد 55540صفر55%5018مريم حميد سامح موسى221722102033 27  0.00

91 معيد 55530م50م50نور حسين نعيم حسين221722102034 28  0.00

89 معيد 0صفر7220706775وجدان نجم عبد زويد221722102036 29  0.00

50 معيد 0عشر232623%3317ورود عباس ورد حسن221722102037 30  0.00

88 معيد 60500عشر59صفرميقين عبد العظيم عبد المير ضاحي221722102038 31  0.00
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