
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

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 6950702050500اسراء حسن عكله محسن221752108001 1  0.00

78 ناجح 575372585960437اسماء مراد عطيه هاشم221752108002 2  62.43

86 راسب 955850600غ69تبارك م كامل حميد221752108004 3  0.00

65 راسب 5257505036380حنان غفار ارزيج شتيم221752108005 4  0.00

80 ناجح 655759586075454رقية جليل كاظم شهد221752108007 5  64.86

80 راسب 8272703055530رقية خالد خيون فيصل221752108008 6  0.00

86 ناجح 656077505051439زهراء ثامر جخيور ثامر221752108009 7  62.71

81 راسب 7050822935200زهراء صباح جاسم سعيد221752108011 8  0.00

55 راسب 0غغغ57غ54زهراء كاظم صبار نذير221752108012 9  0.00

63 راسب 0غغغ55غغزينب محسن جابر حطاب221752108016 10  0.00

81 راسب 6051685540350سجى مهدي م جار ا221752108017 11  0.00

64 راسب 34220%50285114سجى نيروز حسين علي221752108018 12  0.00

50 راسب 0غغ5750غ50سرى عبد الحسين مظلوم حدود221752108019 13  0.00

71 راسب 5540895141520فاطمة عبد الرسول حواس لهمود221752108020 14  0.00

84 راسب 500غغ665071فاطمة لطيف مزيعل جودة221752108021 15  0.00

71 ناجح 746669505150431نور الهدى علي امير كريم221752108022 16  61.57

66 راسب 38240%63507417نوره جواد جمعة مبارك221752108023 17  0.00

74 راسب 0%62212718%5214هديل مهدي م جار ا221752108027 18  0.00

71 راسب 0غ50غ58غ66وقار حيدر ناصر حسين221752108028 19  0.00

81 راسب 5638582629280يقين لطيف ناصر عبد221752108029 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية زنوبيا للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


