
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 بغداد الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

100رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

98 راسب 705052500%5616احسان علي صكبان سلمان221851100001 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاسامة عبد المير عطية عباس221851100002 2  0.00

89 راسب 0غغغ50غغاكرم هادي عبد خضير221851100003 3  0.00

86 راسب 0غغغ68غغحسن مؤيد عبود فليح221851100004 4  0.00

87 راسب 590غ64309374حسن ناصر حسن دريج221851100005 5  0.00

92 راسب 3922582523370حسين علي عبد الحسين ناصر221851100007 6  0.00

91 ناجح 795083847864529حسين فاضل عباس كركوش221851100008 7  75.57

غ راسب 0غغغ5063غحيدر فالح عبد السادة خرباش221851100009 8  0.00

غ راسب 0غغ50غغغسجاد رزاق عبد محيسن221851100011 9  0.00

85 راسب 0غغغ50غغسجاد علي جهلول ناصر221851100012 10  0.00

92 راسب 0غ5850815068عقيل حامد حسن وريج221851100013 11  0.00

97 راسب 6535715956560عقيل عبد الجبار عباس محيسن221851100014 12  0.00

95 راسب 5350823439500عقيل هيثم وحيد ريحان221851100015 13  0.00

85 ناجح 505678515571446علي جابر عوده رادود221851100016 14  63.71

96 راسب 0غغغ72%5014علي طالب عبود ياسر221851100017 15  0.00

79 راسب 0غغغغ52غعلي عبد الكريم صالح مهدي221851100018 16  0.00

90 ناجح 7691989083100628علي عبد ا حسن دريج221851100019 17  89.71

67 راسب 0غغ51غغغعلي كريم رجاب محمد221851100020 18  0.00

91 راسب 6426725050630ليث ابراهيم محمد بري221851100021 19  0.00

89 ناجح 585476535050430مرتضى ناجي مزعل غلم221851100022 20  61.43

98 ناجح 605088516451462مسلم صلح مهدي هليل221851100023 21  66.00

93 ناجح 645092505858465مصطفى عبد الحسين مطر شمخي221851100024 22  66.43

91 راسب 0غغغ595068مصطفى ناجي مزعل غلم221851100025 23  0.00

95 راسب 3450806767570موسى كريم صالح وادي221851100027 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغنورس عبد الحسين جبارة رويض221851100028 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية بغداد الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

100رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

99 ناجح 605781787275522ياسر خيار حامد زناد221851100029 26  74.57

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


