
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 بابل المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 687771506692520حسين عزيز صكبان عبد علي221841259004 1  74.29

95 راسب 7022625052880علي شاكر وشيح شاهين221841259006 2  0.00

97 ناجح 767167626285520علي مسير كعيد سلطان221841259007 3  74.29

96 ناجح 726575525069479عيسى مطشر طارق عامر221841259008 4  68.43

97 ناجح 857789966986599كاظم حسين حماي عليوي221841259009 5  85.57

94 راسب 650غغ808082كرار كريم كصاب حسن221841259012 6  0.00

92 راسب 6773720غ6455مجتبى رحيم خشين تايه221841259013 7  0.00

غ راسب 0غغغ55غ69محمد الجواد احمد جواد عزيز221841259014 8  0.00

94 ناجح 8488901009795648محمد يوشع عبد الحسين صالح221841259017 9  92.57

88 راسب 0غغ50غ6266مصطفى علي عبد خيون221841259019 10  0.00

غ راسب 0غغغ63غ52منتظر هادي علي بديوي221841259022 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسيا رحيم نعيم حطاب221842259002 12  0.00

96 راسب 850غ71758773ايات عبد الخالق محمد حطاب221842259004 13  0.00

غ راسب 690غ51غغ74جنان محسن ناصر حسين221842259005 14  0.00

87 راسب 730غ50غغ59حوراء رياض عمران سلمان221842259006 15  0.00

92 راسب 5856505038500زهراء عبد المحسن ابراهيم اسمير221842259007 16  0.00

97 ناجح 888889848687619زينب حبيب شلبه احميد221842259008 17  88.43

91 راسب 500غغغ5951سحر مهند خضير كعيد221842259009 18  0.00

96 ناجح 949799939393665شكران علي كاطع حسين221842259010 19  95.00

96 ناجح 968091908891632هدى عبد المير جواد عزيز221842259011 20  90.29
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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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية بابل المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


