
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية زنوبيا للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 5257505031500حنان غفار ارزيج شتيم221752108005 1  0.00

89 راسب 6057632850500ايات رياض كامل حميد221852108003 2  0.00

85 ناجح 565051585350403حوراء طه ياسين عبد علي221852108006 3  57.57

83 ناجح 687695877270551رقيه باسم منشد صبيح221852108007 4  78.71

77 راسب 5852500غ5863زهراء حسين حميدي صبر221852108008 5  0.00

95 ناجح 908378837893600زهراء صادق جليل عطيه221852108009 6  85.71

83 ناجح 616085656254470زهراء صباح جاسم سعيد221852108010 7  67.14

80 راسب 6025645336390زهراء كاظم صبار نذير221852108011 8  0.00

غ راسب 0غغ50غ6050زينب حيدر حسن جاسم221852108013 9  0.00

79 راسب 6450625930500زينب دخيل صبيح فشاخ221852108014 10  0.00

65 راسب 0غغغغغ50زينب رياض ناصر حسين221852108015 11  0.00

84 راسب 0غغغ74غ69زينب علي امير كريم221852108016 12  0.00

77 راسب 5050303020340زينب علي كريم حسين221852108017 13  0.00

87 راسب 500غغ705862زينب قائد اكريم جبار221852108018 14  0.00

84 راسب 500غ65546550زينب محمد ردام طهماز221852108019 15  0.00

96 ناجح 565976555063455سجى منعثر ناصر حسين221852108020 16  65.00

68 راسب 5031235028340سجى نيروز حسين علي221852108022 17  0.00

81 راسب 5022330%525019سرى عبد الحسين مظلوم حدود221852108023 18  0.00

69 راسب 0غغغ505451شهد عوده سرحان عايز221852108024 19  0.00

75 راسب 0غغغغغ55صفاء حيدر عبود محمد221852108025 20  0.00

72 راسب 0غغ52غ5852فاتن كامل فرهود زاير221852108026 21  0.00

86 ناجح 797784637283544فاطمة عبد الرسول حواس لهمود221852108027 22  77.71

92 ناجح 737292857876568فاطمه لطيف مزيعل جوده221852108028 23  81.14

92 ناجح 717283696477528نهى عبد الحكيم عامر طعمه221852108029 24  75.43

69 راسب 0غغ50غغ50نور عاجل صالح جوده221852108030 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية زنوبيا للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 راسب 680صفر80627468نور ناظم حسين عبيد221852108031 26  0.00

73 ناجح 715074505050418نوره جواد جمعه مبارك221852108032 27  59.71

81 راسب 725938390غ54هديل مهدي محمد جار ا221852108034 28  0.00

81 ناجح 695580525052439وقار حيدر ناصر حسين221852108035 29  62.71

76 راسب 5050502628270يقين لطيف ناصر عبد221852108036 30  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


