
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

2018/2017

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

92 معيد 880م82صفر6978أديان غالب ثجيل ليهوب221822102001 1  0.00

76 معيد 687854690صفر63أديان غانم محمد عوفان221822102002 2  0.00

86 ناجح 685972506272469آيه جبار خلف عبيد221822102003 3  67.00

78 معيد 5433545050690اسراء محمد مجلي شنيار221822102004 4  0.00

80 ناجح 735974567985506اسماء طالب كريم فيصل221822102005 5  72.29

61 معيد 5151510صفر3424بشرى محمد عبد العالي فياض221822102006 6  0.00

85 ناجح 866596729588587حنين معن شناوي نادر221822102007 7  83.86

80 معيد 5057550صفر5452رغد نعيم كاظم علي221822102008 8  0.00

87 معيد 5950644167790زهراء سالم خلوي شذر221822102009 9  0.00

م معيد 7779910م6541زهراء محمد علوان رحم221822102010 10  0.00

82 ناجح 595067505873439زهراء مزهر خريبط حسون221822102011 11  62.71

73 معيد 5441693854590زهراء ياسر علي عبد221822102012 12  0.00

85 ناجح 645563566175459زينب علي مزهر محمد221822102013 13  65.57

77 معيد 400م28م50صفرزينب عماد عيسى سلمان221822102014 14  0.00

90 معيد 7350630صفر5253سراج صفاء غازي ماجد221822102015 15  0.00

78 ناجح 545061835050426شكران علي جلب مكي221822102016 16  60.86

36 معيد 0م2921مصفر34صابرين جهاد رضا أدريس221822102017 17  0.00

88 معيد 530م5072صفر57ضحى علي محمد طاهر221822102018 18  0.00

86 معيد 7263500م54صفرغفران أحمد عوده معتوك221822102019 19  0.00

90 ناجح 788485768586584فاطمه عبد الحسين خلف محمد221822102020 20  83.43

85 معيد 5077690مصفر50مروه مراد كاظم نصار221822102021 21  0.00

80 ناجح 545050525462402مريم حميد سامح موسى221822102022 22  57.43

93 معيد 63607481770صفرنبأ كريم سعدون ذريب221822102023 23  0.00

80 معيد 6752570صفر5741نبراس نزار كاظم محمد221822102024 24  0.00

89 معيد 5029393350550هاجر حسيب عبد الكاظم فهد221822102025 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

2018/2017

المدرســــــــة :

102رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

88 ناجح 745965745972491هاله قيس جلب مكي221822102026 26  70.14

85 ناجح 585661856453462وجدان حميد عبيد درويش221822102027 27  66.00

70 معيد 5029506750500ورود عباس ورد حسن221822102028 28  0.00
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