
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية غرناطة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 500%5250602113مصطفى حسين ناصر سفيح221751017092 1  0.00

78 راسب 54500غ77غ52احمد جبار كاطع جبر221851017001 2  0.00

100 ناجح 818081939077602احمد فيصل عامر زغير221851017003 3  86.00

90 ناجح 635060505050413احمد محمد عبد الرضا حنون221851017004 4  59.00

غ راسب 6750575054500اسماعيل شاكر عجيل عبد علي221851017005 5  0.00

96 راسب 6555783654500اكرم احمد شاهر فارس221851017006 6  0.00

87 راسب 6839563021310امجد حميد جيجان حمود221851017007 7  0.00

85 راسب 0غغغ5050غباسم خنكور تايه يسر221851017008 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن جاسم محمد حسون221851017011 9  0.00

88 راسب 6136734050500حسن صبار حمد موزان221851017012 10  0.00

93 ناجح 758967798081564حسين عطشان كاطع والي221851017013 11  80.57

95 راسب 7679843652900حسين هليل صيوان حسين221851017016 12  0.00

87 ناجح 635071505056427حيدر علي عنيد تعبان221851017017 13  61.00

88 ناجح 615967505357435سجاد خلف ريكان كاظم221851017020 14  62.14

100 ناجح 736592705662518سجاد غالب سالم عسكر221851017023 15  74.00

90 ناجح 555157505555413صالح حسين عبد الصاحب مطرود221851017026 16  59.00

93 ناجح 646078545563467ضياء صالح مهيدي جويد221851017028 17  66.71

94 راسب 6050563129340ضياء قاسم ضهد حنيحن221851017029 18  0.00

92 ناجح 827578787077552عباس ثامر فلفل شهد221851017032 19  78.86

91 راسب 0غغغغ6050عباس حاتم محسن زغير221851017034 20  0.00

83 راسب 6332785059630عباس هاشم حسين عيال221851017037 21  0.00

93 راسب 5422533251250عبد الرحمن عبد الحسين لفته غويض221851017038 22  0.00

87 راسب 0غ50غ72غغعبد الكريم قاسم عجيل حنين221851017041 23  0.00

94 راسب 5035523350500علي عقيل معيوف حثال221851017048 24  0.00

90 راسب 0غغغ635650علي كاظم طعيمه عكاب221851017049 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية غرناطة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 0غ505151غ59علي موسى عبد النبي عوده221851017051 26  0.00

80 راسب 500غغغ5071غالب ثامر شمخي جبر221851017054 27  0.00

84 راسب 50500غ70غ68غسان عيسى عبد النبي عوده221851017055 28  0.00

94 ناجح 755091566280508غني محسن خيون حشيف221851017056 29  72.57

88 راسب 6650503550500فاضل حسين شنين حشيف221851017057 30  0.00

84 ناجح 525755515155405فهد جاسب فهد مطير221851017059 31  57.86

90 راسب 53580غ746489كرار حافظ عجريش صياح221851017062 32  0.00

90 ناجح 715065735765471لؤي فليح صبيح مصاول221851017064 33  67.29

غ راسب 0غ50غغ5750ليث احمد شمخي جبر221851017066 34  0.00

89 ناجح 605664575550431محمد جبر يعقوب عطيه221851017067 35  61.57

84 راسب 32250%53335118محمد حسن دعدوش عبد الرضا221851017068 36  0.00

88 ناجح 758081778373557محمد عبد المير مفتن منصور221851017070 37  79.57

74 راسب 839281840%8219محمد عوده ليسان بطاح221851017071 38  0.00

81 راسب 50500غ50غ54محمد قاسم محمد شهد221851017074 39  0.00

93 راسب 0غ5453756668مهدي عبد اللطيف زغير زاهي221851017077 40  0.00

96 راسب 0غ52غ54غ74نصر ا عبد الواحد سعدون كواد221851017079 41  0.00

غ راسب 0غغغغغغهادي صالح فارس مجلي221851017080 42  0.00

88 راسب 6050503550410يوسف جاسم محمد شهد221851017082 43  0.00

المشاركون

43 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

29 14 % 32.56

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

3 

3 

10  317 11 10 0 

3 3 7 8 5 0 

 30.00 100.00 41.18 72.73 50.00 0.00
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