
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

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 معيد 6281707540530عذراء رشيد حميد سلطان221612108033 1  0.00

94 ناجح 737265925250498غفران حسين عامر اعيطر221612108036 2  71.14

89 معيد 0صفر%5450274217ايات رحيم جويد عبيد221742108002 3  0.00

م معيد 0ممممممايات عبد العظيم مطر علي221742108003 4  0.00

91 ناجح 747378758079550ايات علي غني حنون221742108004 5  78.57

86 معيد 6276505733570ايات قاسم عبيد زنبور221742108005 6  0.00

85 معيد 0صفر50صفرصفر5636ايمان عباس مري جمعة221742108006 7  0.00

92 ناجح 626666615562464براء احمد علي خليل221742108007 8  66.29

90 معيد 370صفر50م50مبنين رسول غني شبيب221742108008 9  0.00

93 ناجح 869288909183623تقوى سعد كاظم ناصر221742108009 10  89.00

89 ناجح 816391846782557جيهان رعد حامد علي221742108010 11  79.57

81 معيد 6466505024500دموع سالم عاجل كاظم221742108012 12  0.00

87 معيد 740صفر71626758رسل عواد عبيد عبد ا221742108013 13  0.00

93 ناجح 948493966378601زهراء حسين ناصر حميد221742108015 14  85.86

81 معيد 5328505375600زهراء طه ياسين عبد علي221742108016 15  0.00

92 معيد 6171565835710زهراء ياسر بدر موحان221742108017 16  0.00

83 معيد 780صفر78639063زينب نايف خصاف عباس221742108018 17  0.00

93 معيد 8697969987220زينب نجاح صبار احمد221742108019 18  0.00

92 ناجح 745377785169494زينه عباس حسن عامر221742108020 19  70.57

90 ناجح 848691929284619سارة عزيز حسين عمران221742108021 20  88.43

80 ناجح 685770585056439ساره سالم عباس حامي221742108022 21  62.71

89 معيد 910%7995879219سناء محسن هادي عبد ا221742108023 22  0.00

87 ناجح 735982645074489ضمياء موزان شريدة ركبان221742108024 23  69.86

93 ناجح 8298911008677627طيبة ناظم منشد صبيح221742108025 24  89.57

88 معيد 6428533741640فاطمة حيدر هبير مسير221742108028 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 زنوبيا للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

68 ناجح 565050505250376فاطمة مجيد فرج كاظم221742108029 26  53.71

86 ناجح 615676695067465فاطمة موسى شبوط عوج221742108030 27  66.43

90 معيد 8375876523710مروه فيصل عبد الحسين عداي221742108031 28  0.00

92 معيد 800صفر81779450نرجس عبد علي سمير شهد221742108032 29  0.00

94 ناجح 8896951009893664نور الهدى كمال صبار احمد221742108033 30  94.86

93 ناجح 676165776677506نور الهدى م نعمة سلطان221742108034 31  72.29

90 معيد 750صفر71صفرصفر72نور خير ا صكبان جبر221742108035 32  0.00

92 معيد 78200%91872515يقين عباس فاضل عاجل221742108036 33  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


