
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

79 معيد 6950702922250اسراء حسن عكله محسن221752108001 1  0.00

78 معيد 5753725839600اسماء مراد عطيه هاشم221752108002 2  0.00

86 معيد 955850600صفر69تبارك م كامل حميد221752108004 3  0.00

65 معيد 5257505021230حنان غفار ارزيج شتيم221752108005 4  0.00

81 ناجح 705584566574485حوراء سعيد مسير برغوث221752108006 5  69.29

80 معيد 0%655759586017رقية جليل كاظم شهد221752108007 6  0.00

80 معيد 0م55م827270رقية خالد خيون فيصل221752108008 7  0.00

86 معيد 6560775032380زهراء ثامر جخيور ثامر221752108009 8  0.00

81 معيد 21310صفر2482صفرزهراء صباح جاسم سعيد221752108011 9  0.00

55 معيد 200صفرصفر542357زهراء كاظم صبار نذير221752108012 10  0.00

86 ناجح 746077635160471زينب جاسب منشد صبيح221752108013 11  67.29

82 ناجح 766050505050418زينب خالد شاكر ثجيل221752108014 12  59.71

63 معيد 0%17%3620552116زينب محسن جابر حطاب221752108016 13  0.00

81 معيد 0صفر6051685528سجى مهدي م جار ا221752108017 14  0.00

64 معيد 0%502551272016سجى نيروز حسين علي221752108018 15  0.00

50 معيد 0صفرصفر5750صفر50سرى عبد الحسين مظلوم حدود221752108019 16  0.00

71 معيد 520م8951م55فاطمة عبد الرسول حواس لهمود221752108020 17  0.00

84 معيد 31500صفر665071فاطمة لطيف مزيعل جودة221752108021 18  0.00

71 معيد 0صفر695051صفر74نور الهدى علي امير كريم221752108022 19  0.00

66 معيد 0%422418صفر6350نوره جواد جمعة مبارك221752108023 20  0.00

84 ناجح 755780835759495هدى احمد عيسى نعمه221752108024 21  70.71

83 ناجح 716389675762492هدى منعم جلب عبد الحسين221752108025 22  70.29

84 ناجح 837087586368513هدى وهاب كريم عبد العزيز221752108026 23  73.29

74 معيد 0صفر624025%5216هديل مهدي م جار ا221752108027 24  0.00

71 معيد 0صفر584150صفر66وقار حيدر ناصر حسين221752108028 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

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

81 معيد 0ثمانأربع%56205819يقين لطيف ناصر عبد221752108029 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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 100.00

الممتحنون
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نسبة النجاح

26 

26 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


