
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

2017/2016

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 5141675870520احمد جبير احيمر مهدي221751216001 1  0.00

74 راسب 0غغغ80غ51احمد سعود جاسم عزيز221751216002 2  0.00

74 راسب 62500صفر522273رسول صباح عذيب بطي221751216007 3  0.00

81 راسب 0غغغ502150علي جبار زويد رزيج221751216009 4  0.00

86 راسب 50240%5618صفر60علي نزار عبود عجمي221751216010 5  0.00

72 راسب 0تسع5027502421غزوان ياسر جاسم حسن221751216011 6  0.00

74 راسب 5023685050510كرار حكيم كريم خليف221751216012 7  0.00

67 راسب 0غ50غ59غ50م علي عبد الحسين ياسر221751216015 8  0.00

72 راسب 0غ50غ50غغمنتظر صباح عذيب بطي221751216017 9  0.00

81 راسب 0غغ%56506811موسى عبد الكاظم علي رميض221751216018 10  0.00

81 راسب 0%58375214%5018واثق فاهم منشد نهاط221751216020 11  0.00

72 راسب 0غغغ62غ50يحيى علي شهد جابر221751216021 12  0.00

83 راسب 0غغغ56غ50اسراء هيثم رشيد هويدي221752216001 13  0.00

81 راسب 30500%60286019افراح مجيد منخي عزيز221752216002 14  0.00

84 راسب 67580غ72غ58بتول طالب سكر عناد221752216003 15  0.00

94 ناجح 717783738087565زهراء فالح حسن بدر221752216004 16  80.71

84 راسب 5128545050500زينه قاسم ضهد دويشر221752216005 17  0.00

86 راسب 0غ615050غ56سبا غالب كاظم بدر221752216006 18  0.00

83 راسب 50600غ56غغفاطمة حكيم كريم خليف221752216008 19  0.00

88 راسب 0غ62غ57غ50نور فالح حسن بدر221752216011 20  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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2017/2016
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


