
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

53 معيد 0صفر%19%18م22%15احمد خير ا جبار لويس221741312001 1  0.00

82 معيد 390م50م5020احمد صالح جويعد نعيمه221741312002 2  0.00

91 معيد 91810صفرم8397احمد صباح نزال عذاب221741312003 3  0.00

92 معيد 0صفر9495مصفرصفراحمد عبد الحسين جاسب رمضان221741312004 4  0.00

84 معيد 0صفر7666صفر64صفراحمد م طاهر جبر221741312005 5  0.00

صفر معيد 5057525023500اسعد محسن كشاش حسن221741312006 6  0.00

90 معيد 0ممصفرمم%12حسين عادل طاهر بغية221741312008 7  0.00

94 ناجح 889881758591612حسين علي شريف عجمي221741312009 8  87.43

86 معيد 71880صفرمصفر74حليم م ساجت م221741312010 9  0.00

88 معيد 330%5066205017حيدر علء صادق صبيح221741312011 10  0.00

م معيد 0صفر727581م81حيدر هاني عبد الرحمن جادر221741312012 11  0.00

85 ناجح 757680855075526سجاد احمد عكار مريح221741312013 12  75.14

95 معيد 0صفر1009289صفرصفرعلء اسماعيل جبار غافل221741312014 13  0.00

85 معيد 5161436434610علي حسين علوان منصور221741312015 14  0.00

84 معيد 840صفر91م68معلي مري عطيه مظلوم221741312017 15  0.00

80 معيد 820م72م80مغيث عيسى ذياب شريف221741312018 16  0.00

95 معيد 910م88م90مكرار عبد السلم حمادي راهي221741312019 17  0.00

65 معيد 5070405239720كرار هادي كاظم محيسن221741312020 18  0.00

85 معيد 41410ست506150محسن جواد كاظم جابر221741312021 19  0.00

74 معيد 7041510م3060م صابر بلبل فياض221741312022 20  0.00

94 معيد 890مصفر778084مصطفى بدر عبد الحسين علي221741312023 21  0.00

86 معيد 780مصفر697183ميثاق طالب عبد الجليل كوين221741312024 22  0.00

صفر معيد 890م91صفر9199وائل عكلة عطية زاجي221741312025 23  0.00

40 معيد 0عشر%14%12%222514كرار عبد الحسين كاطع م221741312027 24  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية 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

الحيائي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


