
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 الفجر المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

309رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 0غغغغ51غاحمد عبد الكاظم جوده جبر221841309001 1  0.00

79 ناجح 655787817084523جوهر كامل كاظم اسيمر221841309002 2  74.71

85 ناجح 808981837878574حسن عبد الكريم مزعل مزيد221841309003 3  82.00

50 راسب 0غغغغغغحسين احمد رزوقي فتاح221841309004 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين طعيمه باجي رعد221841309005 5  0.00

86 راسب 5850505433250حسين عبد ا عذاب هدام221841309006 6  0.00

91 ناجح 737269505055460حسين علي محمود كاظم221841309007 7  65.71

86 ناجح 719568636250495حيدر عماد حميد سلمان221841309008 8  70.71

93 ناجح 777852697469512رسول عواد فليح ضعيف221841309009 9  73.14

97 ناجح 918886959484635سجاد جاسم رمل برغش221841309010 10  90.71

92 راسب 5751502942610سلمان سمير جلوب سعود221841309011 11  0.00

92 راسب 6250583438280ضياء حسين يوسف سعيد221841309012 12  0.00

75 راسب 5762612050500ضياء رحم كاظم مونس221841309013 13  0.00

82 ناجح 726980636374503عباس نعيم جاسم معارج221841309014 14  71.86

99 ناجح 807085619289576علي ماجد محمد غافل221841309015 15  82.29

97 راسب 0غ50غغ5364كرار علي خلباص فرحان221841309016 16  0.00

99 ناجح 961009810099100692كرار نجم عبد كاطع221841309017 17  98.86

86 راسب 5032412723250محمد علي جاسم محمد221841309018 18  0.00

93 ناجح 565656505650417محمد علي خليل حطحوط221841309019 19  59.57

83 راسب 0غغغغغ50محمد موسى عباس ناجي221841309020 20  0.00

89 راسب 0غغغغ50غمقتدى احمد دحام رحم221841309022 21  0.00

95 راسب 0غ67غ706459مهدي احمد عبد الحميد عبد221841309023 22  0.00

100 ناجح 961009410098100688أحمد غالب يوسف عبد العزيز221841309024 23  98.29

93 ناجح 749484786181565منصور جاسم طارش عجرم221841309025 24  80.71

87 راسب 7266673250650احلم ياسين حبيب عساف221842309001 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 الفجر المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

309رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 715050586659447ايه رحم راضي نعمه221842309002 26  63.86

93 راسب 6267743750600ايه عدنان رحم كنان221842309003 27  0.00

99 ناجح 96100100819697669حنين سعدون طعيمه حمادي221842309004 28  95.57

99 راسب 6664523952500دموع احمد شعلن حسن221842309005 29  0.00

99 ناجح 738687688075568زينب سعد لهمود فزع221842309007 30  81.14

غ راسب 0غغغغغغنور علي عايد كمر221842309010 31  0.00

96 ناجح 726965545750463هاجر راضي جابر تركي221842309011 32  66.14

100 ناجح 788250585350471أنسام عيسى خضير محمد221842309012 33  67.29

90 ناجح 757981817083559زهراء غني كاطع خضير221842309017 34  79.86

92 ناجح 697771545050463مريم حمدان جوده هذال221842309021 35  66.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


