
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 المعارف الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

420رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 77820صفر778578استبرق علي محمد كاظم221842420001 1  0.00

74 معيد 41520صفر605030انهار سعد غركان فضاله221842420002 2  0.00

92 معيد 73670صفر755964خديجة جبار ناصر حسين221842420003 3  0.00

99 معيد 73610صفر768484خمائل علي محمد كاظم221842420004 4  0.00

97 ناجح 827489547291559رسل رائد كامل محسن221842420005 5  79.86

85 معيد 32350صفر53صفر58زهراء حيدر عوض كتوب221842420006 6  0.00

93 معيد 28500صفر616341زهراء علي جبار عبيد221842420007 7  0.00

96 معيد 74740صفر8682صفرزهراء علي محمد جار ا221842420008 8  0.00

91 معيد 50410صفر524157زهراء مسلم شريف عطية221842420009 9  0.00

94 معيد 59650صفر636862زينب حميد عزيز ابشار221842420010 10  0.00

99 معيد 900صفر82908074سجى رياض ناصر عيسى221842420011 11  0.00

98 معيد 0%11صفرصفر643963سراب حسن سالم غضبان221842420012 12  0.00

98 معيد 64820صفرصفر8295شروق غالب ثجيل كاظم221842420013 13  0.00

92 معيد 73620صفر726950غسق علي حسين عبد221842420014 14  0.00

79 معيد 0%243716صفر5739فاطمة احمد عبد علي مشرف221842420015 15  0.00

100 ناجح 8894978110091651فاطمة عبد الحسين شريف شندول221842420016 16  93.00

92 معيد 6729282432280فاطمة علي محمد جار ا221842420017 17  0.00

95 معيد 36290صفر633550نور امير شريف رضا221842420018 18  0.00

87 معيد 500صفر68805032هاجر سعد غركان فضاله221842420019 19  0.00

90 معيد 400صفر54صفر6268هدى ريحان بدر براوة221842420020 20  0.00
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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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المعارف الهلية للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

420رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


