
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

اعدادية غرناطة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 ناجح 595161506757417احمد حنون علوان عواد221841017002 1  59.57

88 راسب 7733766553820احمد علي ناجي معيوف221841017006 2  0.00

85 راسب 640غغغغ71احمد محمد حسن مرهج221841017007 3  0.00

87 راسب 650غغ69غ65اسامه داخل حاتم حسكان221841017009 4  0.00

96 راسب 980غغصفر8698حامد سهيل محسن عوده221841017013 5  0.00

86 ناجح 845473837277529حسن اياد سالم عسكر221841017014 6  75.57

75 راسب 865770720غ74حسن كريم محيل جابر221841017015 7  0.00

غ راسب 85919083810غحسن محمد مرزوك ظاهر221841017016 8  0.00

71 راسب 79720غ505374حسين جعفر عبد عكلو221841017017 9  0.00

94 راسب 990غ89839287حسين سمير جايان عبيان221841017019 10  0.00

99 ناجح 908999809899654حسين لطيف محسن شهد221841017020 11  93.43

84 راسب 5228615359920حيدر ابراهيم قاسم نتيشون221841017021 12  0.00

96 ناجح 725993837976558حيدر حسين نغيمش شذر221841017022 13  79.71

79 ناجح 545050505061394خليل وحيد كاطع محمد221841017023 14  56.29

93 راسب 650غغغ7188خير ا جعفر ضمد علي221841017024 15  0.00

92 راسب 869193960صفر83سجاد زعيبل بلبول مشاي221841017026 16  0.00

97 ناجح 659180568468541سجاد علي جاسم راضي221841017028 17  77.29

91 ناجح 605178565351440سجاد مكي ياسر جاسم221841017029 18  62.86

74 راسب 0غغ6254غ62سعد محمد طعيمه عكاب221841017031 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغصلح احمد ثامر كريم221841017033 20  0.00

84 راسب 0غغغ59غ58طلل خالد عزيز صيهود221841017034 21  0.00

99 راسب 71990غ885083عباس صاحب مكطوف صنكور221841017036 22  0.00

91 ناجح 747478617078526عباس عبد الواحد منشد عكال221841017037 23  75.14

97 ناجح 999699959999684عباس مدلول عايز طعيمه221841017038 24  97.71

80 راسب 6254503531690علي خالد عزيز صيهود221841017041 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

اعدادية غرناطة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 766797847390583علي سلم خليل ابراهيم221841017042 26  83.29

91 ناجح 835893907789581علي صاحب مكطوف صنكور221841017043 27  83.00

90 راسب 890غ83695571علي عجيل مزهر صيوان221841017046 28  0.00

77 راسب 530غغ52غ85علي عدنان سعدون حمود221841017047 29  0.00

94 ناجح 978988989599660علي عزيز حامد ذياب221841017048 30  94.29

98 ناجح 767683888183585علي ماجد كاظم مرزوك221841017049 31  83.57

92 ناجح 826691848488587عماد رياض لطيف صاحي221841017051 32  83.86

96 راسب 830غغ858078كرار مشحوت منصور حسين221841017053 33  0.00

غ راسب 86780غغ8886مؤمل رحمن صالح نعمه221841017054 34  0.00

81 راسب 6939687679900مجتبى مجيد نعمه نايف221841017055 35  0.00

65 راسب 6323413959580محسن غني منشد سلطان221841017057 36  0.00

غ راسب 500غغغغغمحمد ابراهيم حسن جعاز221841017058 37  0.00

93 راسب 6834776280910محمد داود سلمان حسن221841017059 38  0.00

97 راسب 82880غ84صفر77محمد سعدون حسبان بخيت221841017060 39  0.00

85 ناجح 625082727559485محمد سلم خليل ابراهيم221841017061 40  69.29

84 راسب 6251602529660محمد صليبي موازي مهدي221841017062 41  0.00

93 ناجح 838279655963524محمد فاضل كامل عباس221841017064 42  74.86

غ راسب 0غغغغغ54مرتضى علي خشن راضي221841017066 43  0.00

73 راسب 6151660غغ66مرتضى ميثاق محسن بدر221841017067 44  0.00

96 ناجح 96959610093100676مصطفى صبيح غزال عفريت221841017068 45  96.57

83 راسب 72840غغ78غمصطفى عبد الكاظم وداعه شراد221841017069 46  0.00

91 راسب 6060583350500هادي ضياء عادل جبار221841017071 47  0.00

100 ناجح 92961008795100670ياسر عاجل ناصر عبد221841017073 48  95.71

95 ناجح 787384759284581ياسر محمد عبد وريور221841017074 49  83.00

80 راسب 6636687773760يوسف عماد عادل جبار221841017077 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية غرناطة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 19 % 38.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

18  116 11 6 0 

10 9 2 9 6 0 

 55.56 81.82 33.33 81.82 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


