
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

2017/2016

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 500غ8150غ64احمد غفار عطشان عبد علي221751259001 1  0.00

92 راسب 620أربع8466غ59ازهر عبد الرضا صيهود مهدي221751259002 2  0.00

89 راسب 6740815554620امين عبد المير جواد عزيز221751259003 3  0.00

90 ناجح 545081766674491جاسم م فهد حسين221751259004 4  70.14

95 ناجح 7973100827696601جعفر احمد حسين عذيب221751259005 5  85.86

85 ناجح 596473696479493حسين شهاب حميد صكر221751259006 6  70.43

89 ناجح 857295877293593حسين عبد الرزاق كاظم خيون221751259007 7  84.71

80 راسب 0غ919983غغحسين علي كاظم محسن221751259009 8  0.00

91 ناجح 707398707290564حسين كاظم عبد علي حسوني221751259010 9  80.57

75 راسب 0غغغ68غغحسين مسير كعيد سلطان221751259011 10  0.00

87 ناجح 665077865884508حيدر كاظم حاجم زماط221751259012 11  72.57

94 ناجح 886689505084521سجاد جبير صكبان عطا ا221751259013 12  74.43

91 راسب 750غ8579غ60علي فائق عباس علي221751259015 13  0.00

83 راسب 0غغغ58غغفارس حبيب عبد المهدي جابر221751259016 14  0.00

73 راسب 0غغ7850غغم رياض احمد عبد العباس221751259018 15  0.00

85 راسب 780غ69507771مصطفى سلمان ياسر جابر221751259020 16  0.00

92 ناجح 706880557380518اسماء عبد علي ابراهيم سمير221752259001 17  74.00

84 ناجح 745065645273462حوراء عبد النبي سدخان عبيد221752259003 18  66.00

92 راسب 6850774065720زهراء حسن علي كريم221752259004 19  0.00

88 راسب 510غ755064غمريم عباس فيصل حميد221752259007 20  0.00
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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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية بابل المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


