
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

90 معيد 500م64378137احمد غفار عطشان عبد علي221751259001 1  0.00

92 معيد 620صفر8466م59ازهر عبد الرضا صيهود مهدي221751259002 2  0.00

89 معيد 6732815554620امين عبد المير جواد عزيز221751259003 3  0.00

90 معيد 740م54508176جاسم م فهد حسين221751259004 4  0.00

95 معيد 960م797310082جعفر احمد حسين عذيب221751259005 5  0.00

85 معيد 790م59647369حسين شهاب حميد صكر221751259006 6  0.00

89 معيد 930صفر9587م85حسين عبد الرزاق كاظم خيون221751259007 7  0.00

80 معيد 0صفر919983ممحسين علي كاظم محسن221751259009 8  0.00

91 معيد 900م70739870حسين كاظم عبد علي حسوني221751259010 9  0.00

75 معيد 0ممم68مصفرحسين مسير كعيد سلطان221751259011 10  0.00

87 معيد 840صفر66507786حيدر كاظم حاجم زماط221751259012 11  0.00

94 معيد 840م88668950سجاد جبير صكبان عطا ا221751259013 12  0.00

91 معيد 750صفر8579صفر60علي فائق عباس علي221751259015 13  0.00

83 معيد 0ممم3958صفرفارس حبيب عبد المهدي جابر221751259016 14  0.00

73 معيد 0صفرم7850م41م رياض احمد عبد العباس221751259018 15  0.00

85 معيد 780م69507771مصطفى سلمان ياسر جابر221751259020 16  0.00

92 معيد 800مصفر706880اسماء عبد علي ابراهيم سمير221752259001 17  0.00

90 ناجح 777485879298603حوراء رحمن جخم حاجم221752259002 18  86.14

84 معيد 7450653952730حوراء عبد النبي سدخان عبيد221752259003 19  0.00

92 معيد 0صفر34773865مزهراء حسن علي كريم221752259004 20  0.00

87 ناجح 686069656577491ساره م صبار روضان221752259005 21  70.14

96 ناجح 9190971009996669فاطمه عواد مطشر كريم221752259006 22  95.57

88 معيد 510م755064صفرمريم عباس فيصل حميد221752259007 23  0.00

88 ناجح 706397737279542ميامي عبد الستار جبار برع221752259008 24  77.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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