
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 فاطمة الزهراء )ع( المسائية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

52 معيد 0ثمان31صفر363140أمير عبد الرضا علي كيطان221751312001 1  0.00

72 معيد 5158673438410احمد رشيد عبد العالي خشان221751312002 2  0.00

78 معيد 6769596050210احمد زيدان خلف كامل221751312003 3  0.00

74 ناجح 505750556451401احمد فاضل فليح عليوي221751312004 4  57.29

77 معيد 5031585050380حسين فليح حسن دخيل221751312005 5  0.00

76 معيد 33500%55587017حيدر علي صلح جلل عبد الرضا221751312006 6  0.00

81 ناجح 717785927469549حيدر م علي حميد221751312007 7  78.43

65 ناجح 506759645050405خالد عدنان غنيم طارش221751312008 8  57.86

50 معيد 0ثمان%17%50265018خلف مطشر خلف هاشم221751312009 9  0.00

52 معيد 0ست4150372420سجاد رعد جهيد عبد الحسن221751312010 10  0.00

69 معيد 5028505024500سجاد سامي صبار كريم221751312011 11  0.00

30 معيد 0%13تسع%42263112سعود جبر جريو نايف221751312012 12  0.00

69 معيد 5027612839200صادق جعفر حسين عبد221751312013 13  0.00

70 معيد 6553636465400عباس ثجيل ريحان عبد الحسين221751312014 14  0.00

76 معيد 0%513051343514عبد ا ماجد خلف شهيب221751312015 15  0.00

65 معيد 6050503732500علي رياض فليح حسن221751312016 16  0.00

76 معيد 0%2212%5515%5018علي سحاب مصعط صالح221751312017 17  0.00

68 معيد 690م53515050علي فاضل حسن عجاج221751312018 18  0.00

78 معيد 7241505632560فيصل ناصر جار ا علي221751312019 19  0.00

76 معيد 0صفر37صفر503950م حيدر نجم عبد ا221751312021 20  0.00

78 معيد 6451663859770م عبد المير حمزة كاطع221751312022 21  0.00

73 ناجح 637573677667494مرتضى حميد خضير فرعون221751312023 22  70.57

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 فاطمة الزهراء )ع( المسائية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 18 4 % 18.18

 95.45

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

22 

21 

 86.36

22 

19 

22  2222 21 22 0 

12 19 10 8 10 0 

 54.55 86.36 45.45 38.10 45.45 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


