
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 المعارج الهلية للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

175رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

م معيد 0مممصفرممآيات جواد حسين عبد ا221752175001 1  0.00

86 ناجح 627569816457494ازل م كاظم عاصي221752175002 2  70.57

67 معيد 5039515032410اطياف حسين عليوي حسين221752175003 3  0.00

67 معيد 0%15م54405059ايناس كاظم زويد شجر221752175004 4  0.00

70 معيد 0%13صفرصفر34صفر30بتول خالد حسين حسن221752175005 5  0.00

82 ناجح 566282635156452حوراء حسين زغير فرحان221752175006 6  64.57

77 معيد 260صفرصفر556369دعاء حاتم جبر عبيد221752175007 7  0.00

92 معيد 567550500صفر61زهراء اسعد منشد ناجي221752175008 8  0.00

63 معيد 0%12صفر37صفر3532زهراء حسين خضير صافي221752175009 9  0.00

91 ناجح 738385668188567زهراء عبد الرضا حسن علي221752175010 10  81.00

78 ناجح 655078535050424زينب قاسم عبد الرضا ساجت221752175011 11  60.57

76 ناجح 505750555055393ساره عبد ا شنين بديوي221752175012 12  56.14

80 معيد 9486910صفر7381سجا كريم زبون مسير221752175013 13  0.00

79 معيد 5250545534520سجى كريم جبار محيسن221752175014 14  0.00

82 ناجح 727563977176536سحاب صلح نفيل عبد221752175015 15  76.57

81 ناجح 676775505050440صحراء صالح شغين شوكان221752175016 16  62.86

84 معيد 5650696038520صفا م غني خليف221752175017 17  0.00

80 ناجح 657354805568475صفاء قاسم زويد هليل221752175018 18  67.86

85 معيد 6067796060370عذراء رحيم عبد الواحد جبر221752175019 19  0.00

31 معيد 0صفرثلثصفر%18صفر23فاطمه صباح نعمه فليح221752175020 20  0.00

91 ناجح 928281726190569فاطمه عبد الرضا حسن علي221752175021 21  81.29

82 معيد 5842260صفر5062مريم جواد كاظم هليل221752175022 22  0.00

73 معيد 5329280صفر5050هاجر مجيد هويدي حيدر221752175023 23  0.00

77 معيد 0صفرصفرصفر575676هدى حسن كريم خبار221752175024 24  0.00

85 معيد 0صفر3723صفرصفر52وئام عامر حمود صالح221752175025 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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