
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية زنوبيا للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 615064506057414اسراء عبد الجليل شياع صالح221722108001 1  59.14

72 معيد 6054507856410اسيل عادل عبد المير كحيط221722108002 2  0.00

79 معيد 0صفر5258صفر5034ايات عادل عدنان سكر221722108003 3  0.00

71 معيد 5028635038360ايه عماد جميل راضي221722108004 4  0.00

83 ناجح 525187776350463بنين محسن حمض م221722108005 5  66.14

74 معيد 0صفر6657715462تبارك عبد الرضا محسن منخي221722108006 6  0.00

50 معيد 4032392142310جيان علء عبد الرضا جبر221722108007 7  0.00

76 ناجح 625673796950465حوراء عبد ا كاظم نعيمه221722108008 8  66.43

57 معيد 3339502850300رغد طالب زغير جايد221722108009 9  0.00

81 معيد 5150604159310ريام شاكر جليل عداي221722108010 10  0.00

86 ناجح 756785767755521زهراء جليل حسن جنيح221722108011 11  74.43

76 معيد 0صفر5050705065زهراء حسين عليوي شنيور221722108012 12  0.00

73 معيد 5437702863500زهراء م عبد المنعم عباس221722108013 13  0.00

63 معيد 5036705772500زينب خالد مهدي سكر221722108014 14  0.00

76 معيد 64390صفر553866زينب سالم جعاز خلف221722108015 15  0.00

87 ناجح 718567717263516زينب كاظم زباله حاجم221722108016 16  73.71

82 معيد 3750340صفر5050زينه فليح هاشم فليح221722108017 17  0.00

75 معيد 5034502850320ساره غفار خليل جاسم221722108018 18  0.00

89 ناجح 515051596050410سجال عبد الكريم كاظم سعدون221722108019 19  58.57

85 معيد 6656753670500سلوى حسن مكطوف جلب221722108020 20  0.00

80 ناجح 656282687950486سوسن كاظم عوده حسن221722108021 21  69.43

82 معيد 6153843157500فاطمه اسعد ريحان سعدون221722108022 22  0.00

81 ناجح 625273526250432فاطمه محسن هاشم محي221722108023 23  61.71

78 معيد 5456635062410منار محسن عبد الرضا دبيسان221722108024 24  0.00

82 معيد 5160500مصفر58منار نزار خليل جاسم221722108025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية زنوبيا للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 ناجح 585679507251442نور شاكر جواد حسن221722108026 26  63.14

58 معيد 5237503650380هجران عاشور جمعه مبارك221722108027 27  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


