
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 الزهراء للمتميزات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

159رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 9810010087919781668اديان نصر ا عواد داود221842159003 1  95.43

84 راسب 650غ5681غ8992اعياد يوسف علي محمد221842159004 2  0.00

94 راسب 78720غغغ9197ايه علي حسين جابر221842159008 3  0.00

غ راسب 0غغغغغ94غتبارك احمد عبد كزار221842159009 4  0.00

100 راسب 750غ8995997897تبارك حازم لطيف شلل221842159010 5  0.00

98 ناجح 9310093831009479661تبارك غالب ياسر كريم221842159011 6  94.43

99 ناجح 901009598969978677جنه عبد الرزاق نعمه جعفر221842159012 7  96.71

92 راسب 6172610غ708850حوراء احمد هليل ناصر221842159013 8  0.00

100 ناجح 96100988910010089683رسل مشتاق اسماعيل حسن221842159015 9  97.57

100 ناجح 98949172969588646زهراء جواد كاظم جعفر221842159018 10  92.29

98 راسب 62550غغغ8988زهراء سمير هاشم محمد221842159020 11  0.00

86 راسب 590غغغغ8596زهراء عوده دريفش بريسم221842159022 12  0.00

95 ناجح 92969299999884671زهراء نجم عبد ا عيسى221842159024 13  95.86

100 ناجح 851009794979688669زينب حسين فرعون شياع221842159025 14  95.57

غ راسب 0غغغغغغغزينب خالد اشياع حسن221842159026 15  0.00

98 راسب 0غ76غ88919469زينب عبد الخالق كامل سالم221842159027 16  0.00

100 ناجح 92979596969868674شذى عبد الستار محمد عفراوي221842159028 17  96.29

غ راسب 0غغغ86غ89100شهد حيدر كامل عبد الرضا221842159030 18  0.00

95 راسب 9993810غ889299صفا عزيز عبد الرضا عليخان221842159031 19  0.00

93 ناجح 851008071917577595غدير وفاء عبد الخالق عبد الغني221842159034 20  85.00

98 ناجح 90999384959684655فاطمة عبد الهادي نايف حافظ221842159035 21  93.57

95 راسب 510غ7157غ96غفرح عبد الرضا حسن سعود221842159036 22  0.00

100 راسب 91820غغ929887مريم يوسف ثامر ذخر221842159037 23  0.00

93 راسب 959794780غ9094منار نعمه حسين محمد221842159038 24  0.00

99 راسب 810غ88غغ8998ميس علي كاظم حسون221842159040 25  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 الزهراء للمتميزات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

159رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 راسب 5760580غغ8192ندى محمد عبد ا علي221842159041 26  0.00

99 راسب 690غغ95989481نور الهدى سعد جبار محمد221842159044 27  0.00

95 راسب 0غغغ91غ30100نور الهدى عبد الكاظم حسين علي221842159045 28  0.00

98 راسب 7882740غغ7996نور الهدى محمد صالح سلمان221842159046 29  0.00

85 ناجح 91989094849074632هدى صلح نوري جوده221842159049 30  90.29

99 راسب 850غ94981009794زهراء حميد مجيد حسين221842159051 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


