
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

2018/2017

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 راسب 6668555021500احمد سالم حسين علي221851312001 1  0.00

83 راسب 0غ58غغ50غاحمد عدنان رحيم راضي221851312002 2  0.00

84 راسب 0%19%12سبع515030احمد عرام تايه نبهان221851312003 3  0.00

87 راسب 250سبععشر507527احمد محسن جري ناصر221851312004 4  0.00

67 راسب 0غغغغ20غاسعد كريم برزان عجيل221851312005 5  0.00

82 ناجح 525967585059427اكرم غسان زياد عطشان221851312006 6  61.00

74 راسب 0%17%19%2117%4118امير عبد الرضا علي كيطان221851312007 7  0.00

73 راسب 6358540غ6363حسين دعيل خفي مطير221851312008 8  0.00

72 راسب 0%16%13%18غ4025حسين طلل جاسم محي221851312009 9  0.00

84 راسب 5355625035260خالد حمد ا عبره مريس221851312011 10  0.00

85 راسب 0غغغغ63غخضير كريم نعمه حسن221851312012 11  0.00

61 راسب 5024352621220خلف مطشر خلف هاشم221851312013 12  0.00

83 ناجح 506650505054403رائد عدنان عبد الحسين خنجر221851312014 13  57.57

77 راسب 20330%50255512سجاد محمد نعيم صويح221851312015 14  0.00

65 راسب 0غغغغغغسعود جبر جريو نايف221851312016 15  0.00

71 راسب 5051502329500سيف علي خلف جاسم221851312017 16  0.00

73 راسب 27220اثنتان535050عباس صكبان لفته خضير221851312018 17  0.00

81 راسب 5056585850290عباس عبد الكريم جبر عبد ا221851312019 18  0.00

88 راسب 5059582827420علي سحاب مصعط صالح221851312020 19  0.00

60 راسب 5133395050500علي فاضل حسن عجاج221851312021 20  0.00

74 راسب 505029290%5018علي كريم عاشور حسب221851312022 21  0.00

85 راسب 5250605027500كرار راشد يازع شلكه221851312023 22  0.00

90 ناجح 635768615054443متعب شمخي جبار منهي221851312025 23  63.29

50 راسب 0غغغغغغمحمد راضي كريم محمد221851312026 24  0.00

87 راسب 550%5026513013محمد شريف عبد الحسن عباس221851312027 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 فاطمة الزهراء )ع( المسائية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 7150565039300محمد مهدي صلح عباس221851312028 26  0.00

65 راسب 0%12ثمانتسع%12%15%17مخلد حميد ناصر عايد221851312029 27  0.00

96 ناجح 738089817370562مخلد طالب حسين رومي221851312030 28  80.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمدين ابراهيم فارس عبد العالي221851312031 29  0.00

81 ناجح 566666505050419مصطفى ازهر ابراهيم حمد221851312032 30  59.86

90 ناجح 645660535054427وسام عادل عبد الجليل جابر221851312033 31  61.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


