
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 البدر المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

74 راسب 685050510%5014كرار حكيم كريم خليف221751216012 1  0.00

93 راسب 0غ50غ65غ53احمد محمد فاضل خوير221851216002 2  0.00

77 راسب 0غغغغغ53حسن سرحان عجيل عناد221851216004 3  0.00

82 راسب 5858803650540حسين عباس شهد جابر221851216006 4  0.00

90 راسب 5729783558500رسول صباح عذيب بطي221851216007 5  0.00

86 راسب 0غ54غ606681عبد ا محمد ياسين فرج221851216010 6  0.00

91 راسب 5754843452570علي نزار عبود عجمي221851216012 7  0.00

89 راسب 5030743650520غزوان ياسر جاسم حسن221851216013 8  0.00

88 ناجح 536673505476460كرار رياض مضحي طاهر221851216014 9  65.71

82 راسب 5034785050600محمد علي عبد الحسين ياسر221851216016 10  0.00

86 ناجح 505683505968452مرتضى حلو فزيع عريان221851216017 11  64.57

74 ناجح 505069515059403منتظر صباح عذيب بطي221851216020 12  57.57

90 راسب 5334775058510يحيى علي شهد جابر221851216021 13  0.00

82 راسب 0غغغ66غ58اسوار كاظم مطشر خيون221852216001 14  0.00

70 راسب 5958733462680الء عزيز الويح اجحيل221852216002 15  0.00

88 ناجح 588481636469507براء محمد سكر عناد221852216004 16  72.43

94 ناجح 656691508579530رحاب عارف بدر سعدون221852216005 17  75.71

94 راسب 690غغ83غغزهراء حسين محمد عيسى221852216006 18  0.00

92 ناجح 605482726763490سبأ غالب كاظم بدر221852216008 19  70.00

83 راسب 0غغغ505067شهلء صبيح عواد خليف221852216010 20  0.00

87 راسب 50500غ70%5017غيداء محسن فارس عذيب221852216011 21  0.00

85 راسب 0غغغ80غغفاطمة سعدون راشد زايد221852216013 22  0.00

77 راسب 0غغغ81غ53مرام فليح عمير منشد221852216014 23  0.00

83 راسب 32250غ663467ميساء حميد نعيم ياسر221852216015 24  0.00

94 راسب 590غغ78غ58ميعاد هادي راشد زايد221852216016 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 البدر المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

97 راسب 730غغ577085نور الهدى نعيم وسيل عكيلي221852216017 26  0.00

92 راسب 610غغ577291يقين لقمان رزاق جعاز221852216019 27  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


