
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية المروج للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

137رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 ناجح 827488526961520اديان حامد حسين جلوب221852137001 1  74.29

96 ناجح 767372665062495ازل عبد الباري جميل جبار221852137002 2  70.71

76 راسب 500غغغغغالء علي عجه ابو هنيد221852137004 3  0.00

89 راسب 0غغغ665584انوار عامر زغير كلخان221852137005 4  0.00

86 راسب 24330%5018%6419بتول رياض رزاق عبد الحسن221852137007 5  0.00

87 ناجح 675057506465440ثريا علي شريف يوسف221852137008 6  62.86

96 راسب 0غغ84506439دعاء كاظم جواد عجه221852137009 7  0.00

80 راسب 0غغغ50غغرقيه علي مزهر ثامر221852137011 8  0.00

80 راسب 0غغغغ5252زهراء بهي يوسف دهش221852137012 9  0.00

غ راسب 0غغغغ5550زهراء محمد حامد حسين221852137013 10  0.00

82 راسب 0غغغ51غغساره عبد الكريم فالح عذافه221852137014 11  0.00

95 راسب 0غ50غغ5153شهلء ستار خزعل عطشان221852137015 12  0.00

86 راسب 50560غ575360ظلل عدنان كاظم هاشم221852137016 13  0.00

96 ناجح 708699565767531كوثر رحيم جيجان ظيغم221852137019 14  75.86

96 راسب 78940غ788196كوثر يوسف شاتول مهوس221852137020 15  0.00

87 راسب 0غغ50غ5750لقاء حليم مهلهل جلوب221852137021 16  0.00

85 راسب 0غغغ80غ65نور حسين مزهر ثامر221852137022 17  0.00

80 راسب 6027504135500نور عايد جابر حنون221852137023 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغنوره رزاق شنباره نعيمه221852137024 19  0.00

98 ناجح 705271515467463وجدان عبد الزهره محمد جابر221852137025 20  66.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المروج للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

137رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


