
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية المروج للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

137رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0صفر7257757583اخلص علي غيثان عجة221742137001 1  0.00

74 معيد 0مممممماسماء عبد جبار محسن221742137002 2  0.00

85 معيد 0صفر6550715067اقبال فواز فدار ناصر221742137003 3  0.00

66 ناجح 525056625850394الء غالب صبح عزيز221742137004 4  56.29

88 معيد 5052625055380ايهاب حليم ذياب شمخي221742137005 5  0.00

91 معيد 0صفر8273857085بدر السجى حسين شنون حافظ221742137006 6  0.00

87 معيد 610صفرصفر512457حنين رحيم جيجان ظيغم221742137007 7  0.00

75 معيد 500م6162صفرصفرحنين صابر شاكر ضيدان221742137008 8  0.00

81 معيد 6039776472500حنين عماد شاتول مهنه221742137009 9  0.00

96 ناجح 948294669484610حوراء عبد الساده ماذي منخي221742137010 10  87.14

85 ناجح 685073868682530حوراء موسى علي علوان221742137011 11  75.71

91 ناجح 736387788077549ريام حسين عنيد عبيد221742137012 12  78.43

85 معيد 0صفر7180صفر6060ريام سليم عبد الشهيد حنون221742137013 13  0.00

91 معيد 0صفر89صفر907885زهراء حسن سلمان شمخي221742137014 14  0.00

89 معيد 0صفرم7182مصفرزهراء عبد الحسين داغر زغير221742137015 15  0.00

76 معيد 50396690720صفرزهراء علي كاظم مشجل221742137016 16  0.00

78 معيد 5328356153500زهراء م داود ضاري221742137017 17  0.00

85 ناجح 545054515250396زينب عبد الحسين عبد ا شجر221742137019 18  56.57

94 ناجح 878791839490626عذراء نجاح ريسان جخيم221742137022 19  89.43

81 ناجح 616050897459474غدير رحمن جبار اسماعيل221742137023 20  67.71

95 معيد 870م84م9064غفران محسن عويز هدروس221742137024 21  0.00

75 ناجح 675057505850407فاطمة حسن سلمان شمخي221742137025 22  58.14

95 معيد 0م9294م8984فاطمة طعمة جثير رميض221742137026 23  0.00

91 معيد 0صفر7775مصفر81فاطمة مصطفى دريعم مزعل221742137027 24  0.00

88 ناجح 695051545050412مروة شهيد شنيور صريمد221742137028 25  58.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المروج للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

137رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 745782777869532مريم حميد هادي م221742137029 26  76.00

88 معيد 650صفر63545968مسرة هاشم عاشور تعيب221742137030 27  0.00

89 معيد 0صفر7070806076نوال مطر باقر حسين221742137031 28  0.00

77 معيد 5229593755390نور رزاق راضي حنيتة221742137032 29  0.00

85 معيد 74630مصفر6250نور م ناصر م221742137033 30  0.00

87 ناجح 706066577355468هدى هادي جسام م221742137034 31  66.86

88 معيد 0صفر5341786282هند عبد الحسين قاسم كريم221742137035 32  0.00

88 معيد 0صفر7462827572وسن حميد حسن عبود221742137036 33  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


