
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 بابل المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 5350523650530حافظ طاهر حسين صكر221611259008 1  0.00

88 معيد 6250617234520علء كريم عطيب جبير221611259022 2  0.00

79 ناجح 605651655361425فؤاد سنوح عباس مشرف221611259024 3  60.71

93 معيد 670%5053265018مجتبى نجاح رهيف خزعل221611259025 4  0.00

86 ناجح 835051665251439دنيا علي حسين علي221612259006 5  62.71

65 معيد 510صفر2237م41ابراهيم عادل م فهد221741259001 6  0.00

88 معيد 6261555033850احمد دنيف كامل عزيز221741259002 7  0.00

91 معيد 940م6355م68حسن ساهي طارش ثابت221741259003 8  0.00

81 معيد 520مم563257حسين عزيز صكبان عبد علي221741259004 9  0.00

90 معيد 820م86797068حسين علي كاطع حسين221741259005 10  0.00

83 معيد 908565750م63حسين علي مطشر كريم221741259006 11  0.00

84 معيد 0صفر9490100م89عباس صبار صكبان عطا ا221741259007 12  0.00

82 معيد 5850505022520علي عمار كاظم هويدي221741259009 13  0.00

86 ناجح 807785839189591مرتضى عطيه داخل جابر221741259011 14  84.43

90 معيد 4050760م6879انمار علي حزام وداي221742259001 15  0.00

92 معيد 970م74م8799ايمان شهاب حميد صكر221742259002 16  0.00

80 معيد 700صفر5253صفر50دعاء رائد شهيد داخل221742259003 17  0.00

82 ناجح 767670676383517رسل نعيم وثيج جالوغ221742259004 18  73.86

82 معيد 0صفر7466مم63ريام صبار ثامر علبجي221742259005 19  0.00

86 ناجح 737361505077470زهراء خالد شهيد داخل221742259006 20  67.14

80 معيد 670م5038ممزينب كاظم نعيمه شغناب221742259008 21  0.00

84 معيد 6839716158680زينب كريم طاهر عزيز221742259009 22  0.00

77 معيد 0صفرصفر718378مزينب نعيم ثامر حسين221742259010 23  0.00

83 معيد 800م6250صفر61زينب نعيم وثيج جالوغ221742259011 24  0.00

82 معيد 0صفر9390ممصفرساره صبار ثامر علبجي221742259012 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية بابل المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

259رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 معيد 0ممصفرمصفر92هدى عبد المير جواد عزيز221742259014 26  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


