
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 زنوبيا للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 93971009310097680أيام جاسم عبد الصاحب محنه221842108001 1  97.14

88 ناجح 596858776966485ازهار محمد نعمه سلطان221842108003 2  69.29

77 ناجح 506555555063415اسراء حسين جوده ناصر221842108004 3  59.29

93 ناجح 725289755467502اسراء شهيد جميل حنيش221842108005 4  71.71

98 ناجح 805780585175499ايات عبد العظيم مطر علي221842108007 5  71.29

97 ناجح 676589727175536ايمان عباس مري جمعة221842108008 6  76.57

85 راسب 0غغغ788683بنين عبد محيسن كاظم221842108010 7  0.00

91 ناجح 707166606764489بنين علي ابراهيم شنان221842108011 8  69.86

99 راسب 630غغغ6366حوراء رضا صالح حسين221842108013 9  0.00

89 راسب 6659505036560خديجة كامل فرهود زاير221842108014 10  0.00

94 راسب 520غغ73غ63دلل انور جميل حنيش221842108015 11  0.00

98 ناجح 727990908379591زينب قاسم زغير جايد221842108018 12  84.43

96 ناجح 678980736093558زينب كاظم دخيل عبد الحسن221842108019 13  79.71

87 راسب 62660غ848481صابرين عباس موحان والي221842108022 14  0.00

77 راسب 62610غ646379صابرين عبد ضهد عوج221842108023 15  0.00

87 ناجح 505163505050401عهد طالب زغير جايد221842108024 16  57.29

92 ناجح 745477715067485فاطمة حيدر هبير مسير221842108025 17  69.29

89 راسب 0غ6763505450لقاء حازم واجد حمد ا221842108026 18  0.00

93 راسب 0غغغ52غ62مريم ضهيد مطير صخي221842108029 19  0.00

98 ناجح 88909897100100671نرجس عبد علي سمير شهد221842108030 20  95.86

92 راسب 0غغغغ5050هنادي علي شمخي جبر221842108032 21  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 زنوبيا للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

9 12 % 57.14

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

4  610 7 6 0 

4 6 10 6 6 0 

 100.00 100.00 100.00 85.71 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


