
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

2017/2016

المدرســــــــة :

159رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

53 معيد 50370صفرصفرصفر55100ألباب فائز جابر محسن221742159001 1  0.00

85 ناجح 85908998909695633اسماء عبد الكريم نزال عبيد221742159002 2  90.43

91 معيد 748272396855610اوليان سامر جواد كاظم221742159003 3  0.00

82 معيد 0مصفرصفرمصفرصفرمتبارك هاشم شلكه علي221742159004 4  0.00

81 معيد 900صفر89100959292تقوى عبد ا موحان محسن221742159005 5  0.00

88 معيد 800مصفر871008573جمانة صادق حسن جاسم221742159006 6  0.00

93 ناجح 83969480998586630حوراء مصطفى جواد كاظم221742159007 7  90.00

90 معيد 8989810صفر888480رغدان علوي محسن عراك221742159008 8  0.00

91 معيد 880صفر80صفر879882رفل عبد الحسين صجيل عاشور221742159009 9  0.00

88 معيد 830صفرصفرصفر789591رند شهاب احمد داخل221742159010 10  0.00

77 معيد 500ثمان51صفر555450زهراء أحمد فرحان مناحي221742159011 11  0.00

61 معيد 54740ممم7792زهراء حسين كاظم م221742159012 12  0.00

97 ناجح 93999810010010090687زهراء حيدر جليل سداوي221742159013 13  98.14

77 معيد 520صفر67صفرم92صفرزهراء رحيم طاهر هاشم221742159014 14  0.00

70 ناجح 79946676867872549زهراء عبد المير صبري عبيد221742159015 15  78.43

91 معيد 910صفر9199889185زينب امين كاظم بهلول221742159016 16  0.00

77 ناجح 67977085927484562سارة ثائر م درويش221742159017 17  80.29

94 ناجح 9598981001009797682شهد باسم م درويش221742159018 18  97.43

90 معيد 960صفرصفر84949192طيبة فلح حسن ساجت221742159019 19  0.00

62 معيد 320صفرصفرصفرصفر41صفرفرح حسين فياض جودة221742159020 20  0.00

90 معيد 67720مصفر67صفر84مريم نعيم عبد الحسن شاووش221742159021 21  0.00

93 معيد 960صفر951009799100ملك عودة جاسم م221742159022 22  0.00

95 ناجح 9597100951008994671ميمونة احسان م سعيد صالح221742159023 23  95.86

76 ناجح 82926375875880533نور الدين علي حاتم طاهر221742159024 24  76.14

82 معيد 700صفر5850صفر6670نور غني حافظ بشير221742159025 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

2017/2016

المدرســــــــة :

159رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 معيد 76820ممصفر8484يقين احمد عبد اللطيف عباس221742159026 26  0.00
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