
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

2018/2017

المدرســــــــة :

126رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 625978628793525اسراء علي عبد الخضر مسير221822126001 1  75.00

79 معيد 5058500صفرصفر27اسيل كامل غضبان كاطع221822126002 2  0.00

87 معيد 7472640صفر4178ايمان رعد ناصر حسين221822126003 3  0.00

60 معيد 5068330صفر3650رانيه عقيل سجاد عبد النبي221822126005 4  0.00

78 معيد 6039667483710رفاه حمزة منعثر شياع221822126006 5  0.00

78 معيد 3757325060370رقية جاسم شداد مناحي221822126007 6  0.00

83 معيد 5041505857500زهراء احمد كامل صكر221822126008 7  0.00

86 ناجح 616768728272508زهراء عماد نعمه جابر221822126009 8  72.57

79 معيد 68710م395026زهراء كاظم عبد عطية221822126010 9  0.00

91 ناجح 777787729190585زينب فاضل خفيف عيدان221822126012 10  83.57

93 ناجح 698179718378554سهى ناجي جاسم مشكور221822126013 11  79.14

73 معيد 3662500%503819طيبة صاحب شريف عداي221822126014 12  0.00

79 معيد 557075680صفر54فاطمة محمد عبد صريوج221822126015 13  0.00

73 معيد 5059370صفرصفر35فاطمة محمد نجم عبد221822126016 14  0.00

79 ناجح 565052626881448فاطمه جاسب حميد حسين221822126017 15  64.00

71 معيد 39426055510صفرمريم حاتم جبر جفيان221822126018 16  0.00

92 ناجح 645288778787547نرجس مهدي عبد وزير221822126019 17  78.14

87 معيد 5937615058590نسرين جليل عبد الخضر حديد221822126020 18  0.00

89 معيد 6980740صفر6664هدى حسن حبيب جبير221822126021 19  0.00

89 معيد 76667497660ثمانهدى ضياء حيال عليوي221822126022 20  0.00

92 ناجح 728185839695604هدى كاظم صبار جلب221822126023 21  86.29

69 معيد 5051220صفر2731وجدان شريف عويد عبد الحسين221822126025 22  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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