
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 الغدير الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

417رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 معيد 0م929885ممآيه اسعد عبد العباس حمود221842417001 1  0.00

96 ناجح 788892877288601ايلف كاظم ناصر حسين221842417002 2  85.86

92 معيد 770مصفر81م74تبارك مطشر طعيمه حداوي221842417003 3  0.00

79 معيد 0م725055صفر50دعاء مطشر ثامر هاشم221842417004 4  0.00

84 معيد 53500صفر566758دلل حميد عوده خضير221842417005 5  0.00

97 ناجح 91100881008997662رانيا وليد جهاد مريهج221842417006 6  94.57

76 معيد 0مصفرصفر8260مرسل عبد النبي والي حمادي221842417007 7  0.00

76 معيد 0م%14م23صفر50رسل محمد برهان ضيدان221842417008 8  0.00

88 معيد 590صفرصفر839787رمله عبد الحسن فجيل حيدر221842417009 9  0.00

83 معيد 510مصفر656062زهراء جواد كاظم عليخ221842417010 10  0.00

76 معيد 0م23م6350مزهراء حسين مشني عيدان221842417011 11  0.00

79 معيد 0م57صفر616572زهراء سمير شخير خلف221842417012 12  0.00

84 ناجح 647273716551480زينب خميس عطيه زنيهر221842417013 13  68.57

63 معيد 0صفر206458صفر42شهلء صالح مهدي منذر221842417014 14  0.00

م معيد 0مممممصفرضحى احمد خلف هاشم221842417015 15  0.00

94 معيد 0صفر79صفر818389فاطمه عبد الرسول حمود طعن221842417016 16  0.00

م معيد 0مصفرصفرصفرم80مريم علي محمد زوير221842417017 17  0.00

100 ناجح 90100959895100678مهتدين نهاد كاظم بردان221842417018 18  96.86

100 ناجح 9010095969191663نبأ نصار عبد الكريم نصار221842417019 19  94.71

69 معيد 33360صفر575356نور سمير شخير خلف221842417020 20  0.00

71 معيد 5341515026370نورا فلح حسن عبد العزيز221842417021 21  0.00

69 معيد 5027590صفر5451نوران كريم حسن علوي221842417022 22  0.00

100 معيد 77850صفر879797نورس رحيمه جحيل حسوني221842417023 23  0.00

77 معيد 36530صفرصفر5673وهج صالح مهدي منذر221842417024 24  0.00

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 الغدير الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

417رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي
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