
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

2017/2016

المدرســــــــة :

100رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

90 ناجح 766772676273507حسن علي عزيز صالح221751100001 1  72.43

88 معيد 0صفر5628506065حسين حميد حسن صيهود221751100002 2  0.00

84 معيد 700م516372محسين خليل مكطوف عداي221751100003 3  0.00

90 معيد 0م66صفر4167محسين شاكر ماهود غانم221751100004 4  0.00

75 معيد 0م7561575037حسين طالب جليل هاشم221751100005 5  0.00

86 معيد 0صفر50م4065صفرحسين فاضل عباس كركوش221751100007 6  0.00

83 معيد 0صفر5439332933حسين محيسن منذور عليوي221751100008 7  0.00

88 معيد 0م42مصفر40محيدر حسين علي زايد221751100009 8  0.00

85 معيد 6352505731580حيدر مهدي محسن صالح221751100010 9  0.00

92 معيد 0صفر7785879292سجاد مزيد خلف بلعوط221751100011 10  0.00

72 معيد 0ماثنتانمم32معباس جحيل جابر راضي221751100012 11  0.00

81 معيد 0مم66م5536عبد الودود سلمان شباط عنادي221751100013 12  0.00

82 معيد 570مصفر4067معلي جابر عوده رادود221751100014 13  0.00

84 معيد 0صفر6550825859علي رعد كاظم مونس221751100015 14  0.00

83 معيد 0م61م3668مكرار جبار بدوي غافل221751100016 15  0.00

83 معيد 0صفر6055586067مخلد قيس خلف خضير221751100017 16  0.00

83 معيد 290صفر5050صفرصفرمصطفى حسين حمود شيحان221751100018 17  0.00

81 معيد 0صفر50صفر58صفرممصطفى هادي عبد خضير221751100019 18  0.00

86 معيد 0صفر5552505039مقتدى سلمان جلود جابر221751100020 19  0.00

91 معيد 0صفر698050صفرمموسى عيدان عطيه رويض221751100021 20  0.00

74 معيد 0م59%507211مموسى كريم صالح وادي221751100022 21  0.00

82 معيد 0صفر58صفر562753ميثم علي جابر ناصر221751100023 22  0.00

92 معيد 0صفر6361797053وسام ضاري جابر حبيب221751100024 23  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

2017/2016

المدرســــــــة :

100رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


