
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 فاطمة الزهراء )ع( المسائية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

53 راسب 0غغغغغغاحمد خير ا جبار لويس221741312001 1  0.00

82 راسب 390غ50غ5061احمد صالح جويعد نعيمه221741312002 2  0.00

91 ناجح 839786939181622احمد صباح نزال عذاب221741312003 3  88.86

92 راسب 0غ8593249495احمد عبد الحسين جاسب رمضان221741312004 4  0.00

84 راسب 7666830غ7064احمد م طاهر جبر221741312005 5  0.00

70 ناجح 505752505650385اسعد محسن كشاش حسن221741312006 6  55.00

90 راسب 0غغ82غ7896حسين عادل طاهر بغية221741312008 7  0.00

86 ناجح 747563737188530حليم م ساجت م221741312010 8  75.71

88 راسب 5066505068410حيدر علء صادق صبيح221741312011 9  0.00

98 ناجح 818972758183579حيدر هاني عبد الرحمن جادر221741312012 10  82.71

95 ناجح 94951009289100665علء اسماعيل جبار غافل221741312014 11  95.00

85 ناجح 516166645561443علي حسين علوان منصور221741312015 12  63.29

84 راسب 9159840غ68صفرعلي مري عطيه مظلوم221741312017 13  0.00

80 ناجح 738087726182535غيث عيسى ذياب شريف221741312018 14  76.43

95 ناجح 879090887791618كرار عبد السلم حمادي راهي221741312019 15  88.29

65 راسب 5070415265720كرار هادي كاظم محيسن221741312020 16  0.00

85 ناجح 506150505654406محسن جواد كاظم جابر221741312021 17  58.00

74 راسب 7050510%666016م صابر بلبل فياض221741312022 18  0.00

94 ناجح 778084616189546مصطفى بدر عبد الحسين علي221741312023 19  78.00

86 ناجح 697183908578562ميثاق طالب عبد الجليل كوين221741312024 20  80.29

غ راسب 890غ91غ9199وائل عكلة عطية زاجي221741312025 21  0.00

23 راسب 3557640%502517كرار عبد الحسين كاطع م221741312027 22  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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22 
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الممتحنون
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3 
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9 
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