
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 الفاطميات للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

53 معيد 51500مم5050رحاب عدنان عبد الحسن دفار221522126013 1  0.00

50 معيد 50570م52م52عهود عبد الرزاق فرهود عبود221522126021 2  0.00

87 ناجح 555063617961456ايات اسعد شريف مانع221722126001 3  65.14

94 معيد 5041615576630ايات علي راضي عبد الحسين221722126002 4  0.00

73 معيد 3638505550400حوراء احمد كريم عبيد221722126003 5  0.00

92 ناجح 595471547076476حوراء حامد عباس شداد221722126004 6  68.00

70 معيد 0صفر5020345056رفاه حمزه منعثر شياع221722126005 7  0.00

95 ناجح 525061566161436زهراء هاشم صبار جلب221722126006 8  62.29

88 معيد 570صفر63407864طيبه عباس خلف شغيدل221722126007 9  0.00

89 معيد 5250334058520عبير عدنان عبد الحسن دفار221722126008 10  0.00

79 معيد 0صفر6561صفر5255عفاف عباس علي عوسج221722126009 11  0.00

84 معيد 6030365155500فاطمه عدنان فهد هاشم221722126010 12  0.00

79 معيد 6236576674500فاطمه علي رحم غضبان221722126011 13  0.00

71 معيد 5541313650500فاطمه م عبد صريوج221722126012 14  0.00

73 معيد 55390صفر502929فاطمه وسام كامل منشد221722126013 15  0.00

74 معيد 5537335068340منتهى عجيل مهلهل مكطوف221722126014 16  0.00

86 ناجح 726172577564487مواهب مسلم سجاد عبد النبي221722126015 17  69.57

75 معيد 75540%50505812نرجس مهدي عبد وزير221722126016 18  0.00

71 معيد 3834412060330نسرين جليل عبد الخضر حديد221722126017 19  0.00

80 معيد 5037505260550هند علي حسين نايف221722126018 20  0.00

73 معيد 0صفر263364%5019هند كامل لزم م221722126019 21  0.00

59 معيد 2340310صفر4168سهى ناجي جاسم مشكور221722126020 22  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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