
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 33330م385133احمد عبد الكاظم جوده جبر221841309001 1  0.00

79 معيد 0صفر70صفرم6557جوهر كامل كاظم اسيمر221841309002 2  0.00

م معيد 78780صفر81م80حسن عبد الكريم مزعل مزيد221841309003 3  0.00

50 معيد 0مممصفر%2813حسين احمد رزوقي فتاح221841309004 4  0.00

م معيد 0ممممممحسين طعيمه باجي رعد221841309005 5  0.00

86 معيد 34210صفر585050حسين عبد ا عذاب هدام221841309006 6  0.00

91 معيد 0%18صفر50صفر7320حسين علي محمود كاظم221841309007 7  0.00

86 معيد 0صفرمصفر68صفر71حيدر عماد حميد سلمان221841309008 8  0.00

93 معيد 74690صفر777852رسول عواد فليح ضعيف221841309009 9  0.00

97 معيد 94840صفر918886سجاد جاسم رمل برغش221841309010 10  0.00

92 معيد 5751502340410سلمان سمير جلوب سعود221841309011 11  0.00

92 معيد 33340صفر625042ضياء حسين يوسف سعيد221841309012 12  0.00

75 معيد 5762612540500ضياء رحم كاظم مونس221841309013 13  0.00

82 معيد 53250%72698016عباس نعيم جاسم معارج221841309014 14  0.00

99 معيد 0صفر92م85م80علي ماجد محمد غافل221841309015 15  0.00

97 معيد 50290م536434كرار علي خلباص فرحان221841309016 16  0.00

99 معيد 0م10099صفر96100كرار نجم عبد كاطع221841309017 17  0.00

86 معيد 25250%50392717محمد علي جاسم محمد221841309018 18  0.00

93 معيد 36500%56565618محمد علي خليل حطحوط221841309019 19  0.00

83 معيد 310%14صفر504035محمد موسى عباس ناجي221841309020 20  0.00

89 معيد 35230%41503018مقتدى احمد دحام رحم221841309022 21  0.00

95 معيد 0م67م706459مهدي احمد عبد الحميد عبد221841309023 22  0.00

م معيد 1000مم9610094أحمد غالب يوسف عبد العزيز221841309024 23  0.00

م معيد 61810صفرم7494منصور جاسم طارش عجرم221841309025 24  0.00

87 معيد 7266673450650احلم 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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 590مم50م71ايه رحم راضي نعمه221842309002 26  0.00

93 معيد 6267743550600ايه عدنان رحم كنان221842309003 27  0.00

99 معيد 0صفر96صفر96100100حنين سعدون طعيمه حمادي221842309004 28  0.00

99 معيد 2252270%666414دموع احمد شعلن حسن221842309005 29  0.00

98 ناجح 788289717286576رسل نعيم غميس حسين221842309006 30  82.29

99 معيد 750صفرصفر738687زينب سعد لهمود فزع221842309007 31  0.00

م معيد 0ممممممنور علي عايد كمر221842309010 32  0.00

96 معيد 57340صفر726965هاجر راضي جابر تركي221842309011 33  0.00

100 معيد 0صفرصفر78825033أنسام عيسى خضير محمد221842309012 34  0.00

99 ناجح 951009792100100683ايمان كاظم حلو كريم221842309013 35  97.57

97 ناجح 869087758191607دعاء عبد ا خضير طرهيل221842309014 36  86.71

99 ناجح 9799968895100674زينب نجاح كاظم محمد221842309015 37  96.29

99 ناجح 929810090100100679زينب غالب يوسف عبد العزيز221842309016 38  97.00

90 معيد 70830صفر757981زهراء غني كاطع خضير221842309017 39  0.00

100 ناجح 99100100999498690صابرين خليل سيار عذاب221842309018 40  98.57

99 ناجح 959897929898677غفران عدنان عجمي سعدون221842309019 41  96.71

98 ناجح 789690768187606فاطمة حميد عزيز عاجل221842309020 42  86.57

92 معيد 6977713950500مريم حمدان جوده هذال221842309021 43  0.00

المشاركون

43 
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 86.84 74.36 29.41 67.57 55.26 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


