
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 بابل المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 520غغ506174احمد جبار سعدون عكوش221851259001 1  0.00

92 راسب 8172780غ84غاحمد حسن كاظم محسن221851259002 2  0.00

79 راسب 809279850غغاحمد صادق كريدي كريم221851259003 3  0.00

89 ناجح 727989695671525ازهر عبد الرضا صيهود مهدي221851259004 4  75.00

85 راسب 7024807755500ازهر علي حسين رزيج221851259005 5  0.00

87 راسب 500غغ93غ54اياد حسين حميدي عبيد221851259006 6  0.00

غ راسب 0غغغغ62غحسين جعفر عبد المهدي جابر221851259007 7  0.00

98 ناجح 745299747992568حسين مسير كعيد سلطان221851259009 8  81.14

92 ناجح 868285647883570علي حسن حسين عذيب221851259012 9  81.43

81 ناجح 565079655658445علي حيدر شاكر سعد221851259013 10  63.57

75 ناجح 625481565665449فارس حبيب عبد المهدي جابر221851259016 11  64.14

82 راسب 500غغ566482كاظم عبد الصاحب جبار عذيب221851259018 12  0.00

100 ناجح 665791666674520محمد جبار طاهر علي221851259021 13  74.29

69 راسب 5029765029500محمد رياض احمد عبد العباس221851259022 14  0.00

85 ناجح 535089585050435محمد عبد المحسن ابراهيم اسمير221851259024 15  62.14

75 راسب 500غغغ6565محمود عبد ا صكبان عبد علي221851259025 16  0.00

89 راسب 987888690غغمرتضى مجيد ياسر حسين221851259026 17  0.00

96 ناجح 707190797984569مصطفى سلمان ياسر جابر221851259027 18  81.29

77 راسب 0غغغ6672غمنتظر عامر ياسر حسين221851259028 19  0.00

غ راسب 0غغغ72غ50تغريد سعد نعمه عبد علي221852259001 20  0.00

75 راسب 0غغ50585750حوراء جبار عطشان عبد علي221852259002 21  0.00

غ راسب 0غغغغغ50زهراء عبد الغني محمد حطاب221852259003 22  0.00

73 راسب 0غغ50527550زهراء عبد المحسن حيدر عكله221852259004 23  0.00

91 ناجح 8095100827268588شكران كاظم عبد علي حسوني221852259005 24  84.00

100 ناجح 789989967992633مريم عباس فيصل حميد221852259007 25  90.43

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 بابل المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 560غ7350غغوديان جياد عبد ديوان221852259008 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 10 % 38.46

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

3  16 8 4 0 

1 1 6 7 4 0 

 33.33 100.00 100.00 87.50 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


