
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

2018/2017

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 6539673450630اصيل حسين عبد الصاحب حسن221822108001 1  0.00

75 ناجح 686082787068501ايات عادل عدنان سكر221822108002 2  71.57

74 معيد 5839316157500بنين محمد جليل مطشر221822108003 3  0.00

70 معيد 6243576156570تبارك عادل كاظم شهد221822108004 4  0.00

70 معيد 5026363560610جيان علء عبد الرضا جبر221822108005 5  0.00

90 معيد 70610صفر714172حوراء وليد كاظم شهد221822108006 6  0.00

77 معيد 5340406762500رباب غالب مهدي طالب221822108007 7  0.00

69 معيد 510صفر72%625418رواء نيروز حسين علي221822108008 8  0.00

76 ناجح 788064857981543روز قاسم موشان عطيه221822108009 9  77.57

82 معيد 6837563456590زهراء سلطان موسى سباهي221822108010 10  0.00

86 ناجح 877692848087592زهراء محمد ناشور سالم221822108011 11  84.57

70 معيد 5935215050500زهور محسن عبد الرضا دبيسان221822108012 12  0.00

78 ناجح 716490847467528زينه جليل حسن جنيح221822108013 13  75.43

64 معيد 6054333363500زينه عبد الكريم عبد ا عبد الحسين221822108014 14  0.00

64 معيد 4050570صفر5551صابرين سالم مطر علي221822108015 15  0.00

80 معيد 7350500صفر5438صبا مصطفى اشياع حسن221822108016 16  0.00

74 ناجح 706466656663468غسق محمد فزع دعيم221822108017 17  66.86

76 ناجح 626250776150438غفران ابراهيم هادي يعكوب221822108018 18  62.57

83 ناجح 818986958491609منار عارف عبد جابر221822108019 19  87.00

94 ناجح 788593719279592منار عبد الكريم كاظم سعدون221822108020 20  84.57

84 ناجح 756999868070563منتهى حمادي موشان عطيه221822108021 21  80.43

68 معيد 5237503553500نوال صلح حسين ياسر221822108022 22  0.00

64 معيد 5050355738500هدى رشيد حميد سلطان221822108023 23  0.00

61 معيد 5034264050500هدى كاظم علي جويد221822108024 24  0.00

62 معيد 5037364059500يقين حسين عبد الصاحب حسن221822108025 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

2018/2017

المدرســــــــة :

108رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي
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