
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

2018/2017

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

71 معيد 0مصفرثمانمم%18احمد خير ا جبار لويس221841312001 1  0.00

85 معيد 0%12م24مصفرصفراحمد صالح راشد حسين221841312002 2  0.00

م معيد 0ممممصفرصفراحمد كاظم جابر حسين221841312003 3  0.00

97 معيد 0صفر77صفر668691احمد محمد ابراهيم داود221841312004 4  0.00

83 معيد 5055382634210احمد يعقوب يوسف ابراهيم221841312005 5  0.00

85 معيد 0مصفرصفرممصفرتحسين علي داود شناوه221841312006 6  0.00

88 معيد 51400صفر565554حسن ذياب شعلن كلمود221841312007 7  0.00

92 معيد 55660صفرمم78حسن عباس عويش سمير221841312008 8  0.00

96 معيد 900صفرصفر738888حسن عبد قاسم جابر221841312009 9  0.00

84 معيد 0ممصفرم61محسين شهيد راضي مهدي221841312010 10  0.00

96 معيد 75910صفرمم82حسين عباس عويش سمير221841312011 11  0.00

74 معيد 0صفر3238صفر3663حسين علي مطرود عفات221841312012 12  0.00

81 معيد 0صفرمم637066حسين هيثم رشيش عويد221841312013 13  0.00

صفر معيد 240تسعمخمس57محيدر محمد شحم ظاهر221841312014 14  0.00

85 معيد 42330صفر545175حيدر يعقوب يوسف ابراهيم221841312015 15  0.00

90 معيد 0صفر6762صفرم58رياض سعود صوين جياد221841312016 16  0.00

64 معيد 0مممصفرم50سجاد سلمان خلف حسن221841312017 17  0.00

51 معيد 0%13%17%16مصفر34سيف عدي سلمان خلف221841312018 18  0.00

86 معيد 360م37م62صفرعابر قاسم مزهر مناحي221841312019 19  0.00

79 معيد 5058263131210علء اسعد عزيز فضاله221841312020 20  0.00

92 معيد 0م6277م8670علي رحيل مسير منهي221841312021 21  0.00

87 معيد 0صفر58صفر22صفر53علي رياض انتيش عليوي221841312022 22  0.00

87 معيد 0صفر%11صفرصفرصفر56علي فاضل محمد عبد ا221841312023 23  0.00

92 معيد 750صفرم25م31علي مري عطيه مظلوم221841312024 24  0.00

76 معيد 5050373227220عمار علوي موحان بجاي221841312025 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية فاطمة الزهراء )ع( المسائية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

312رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 30320صفر6027صفرمحمد حيدر مويش عطيه221841312026 26  0.00

71 معيد 0%18مم506041محمد طالب مظلوم مغامس221841312027 27  0.00

96 معيد 50360م69صفر51نور ضياء محمد حسين221841312028 28  0.00

100 معيد 900صفر93989598وائل عكله عطيه زاجي221841312029 29  0.00

90 معيد 500صفرصفر615459يوسف كامل نتيش جخيم221841312030 30  0.00

84 معيد 55660صفرصفر6869سجاد جبار مشط محمد221841312031 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


