
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 البدر المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 506361545455437زهراء صادق عباس يونس221612216009 1  62.43

78 معيد 0%50345014م53باقر جواد كاظم خليف221741216001 2  0.00

80 معيد 6353500م5050حسين عليوي شايع طاهر221741216003 3  0.00

89 ناجح 787586799288587حيدر عارف بدر سعدون221741216004 4  83.86

74 معيد 908895740م68رسول طالب سكر عناد221741216005 5  0.00

94 معيد 8798910م7072سجاد حسون داخل حسن221741216006 6  0.00

85 معيد 760م95م91مسجاد عواد رشيد هويدي221741216007 7  0.00

78 ناجح 525068505062410عابر عطشان سلمان بزاز221741216008 8  58.57

92 ناجح 90979910010099677عباس فاخر حامد عبد النبي221741216009 9  96.71

96 معيد 9493800صفر8071عبد ا ابراهيم عبد ا زرير221741216010 10  0.00

75 معيد 0صفر7354مثمان50علي حسين عزيز جاسم221741216011 11  0.00

84 معيد 0م7073846681عمار ياسر زياد مزبان221741216012 12  0.00

52 معيد 0مممممصفرعون م عبد الحسين هاشم221741216013 13  0.00

91 معيد 0صفر879596م88كرار خالد عزيز جاسم221741216014 14  0.00

80 ناجح 535376889483527مجتبى صاحب كاظم بدر221741216015 15  75.29

83 معيد 64769293830مبشرى علي حسن بدر221742216001 16  0.00

84 معيد 370م50376533بيداء رسول صكر سعدون221742216002 17  0.00

94 ناجح 9498979910097679دلل طالب رزاق خصاف221742216003 18  97.00

90 معيد 3920573031420رحاب احمد صخي نجم221742216004 19  0.00

81 معيد 0صفر39م425052زهراء صبار نعيم جار ا221742216005 20  0.00

91 معيد 0صفر80م708591زينب طالب حميد بدر221742216006 21  0.00

86 معيد 503336290صفر42شفاء جاسم ضهد دويشر221742216007 22  0.00

93 ناجح 727875819091580فاطمه اسعد حكمت حياوي221742216008 23  82.86

95 ناجح 939898989799678هدى وضاح ضيول سعدون221742216009 24  96.86

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 البدر المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

216رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


