
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

2017/2016

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 565250585050404حسين جبار دويش عدوان221611017037 1  57.71

82 ناجح 575053605650408سيف ستار نافع خليف221611017063 2  58.29

98 راسب 610غ68505651فاضل سلمان عطية جابر221611017088 3  0.00

98 ناجح 575055506550425كرار عبد اللطيف معيوف عاتي221611017097 4  60.71

83 ناجح 705374817775513احمد طالب زايد علي221741017003 5  73.29

90 ناجح 868587909086614احمد غافل ذياب سهر221741017005 6  87.71

91 ناجح 685161738073497انور ناجي دربي جعيوان221741017008 7  71.00

94 راسب 860غ76غ8450بدر قاسم م منحوش221741017009 8  0.00

91 راسب 0غ9174غغ79حامد سهيل محسن عوده221741017011 9  0.00

91 ناجح 9396971008993659حسين جاسم م حسون221741017014 10  94.14

80 ناجح 635875857660497حسين جبار دريبي حسين221741017015 11  71.00

81 راسب 808779780غ85حسين علي عجيل زغير221741017017 12  0.00

86 ناجح 515064715050422حميد رميل فرحان نغيمش221741017019 13  60.29

91 ناجح 919385919889638حميد عبد الحسين عويد فرحان221741017020 14  91.14

85 ناجح 836490959476587سجاد جبار عطيه رحيل221741017026 15  83.86

79 راسب 500غغ676270سجاد علي جاسم راضي221741017028 16  0.00

93 راسب 0غ988990غ91عباس مدلول عايز طعيمه221741017035 17  0.00

78 راسب 530غ7082غ73علوي عباس محسن بجاي221741017036 18  0.00

93 راسب 0غغغغغغعلي سلم خليل ابراهيم221741017042 19  0.00

82 راسب 0غ827775غ72علي صاحب مكطوف صنكور221741017043 20  0.00

75 راسب 790غ61505772علي ماجد كاظم مرزوك221741017045 21  0.00

91 ناجح 795783888454536غزوان ناظم دربي جعيوان221741017046 22  76.57

90 راسب 850غ72غ7964فلح قاسم م منحوش221741017048 23  0.00

87 ناجح 8565799710093606كريم برزان عباس يسر221741017050 24  86.57

92 ناجح 857898908180604م الكبر وحيد جابر ضهد221741017052 25  86.29

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

2017/2016

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 9085841009195639م لفته عطب ادهيم221741017059 26  91.29

90 ناجح 9385981008587638م نمر معتوك شويط221741017060 27  91.14

90 ناجح 868087978894622م يحيى عبد ا حسين221741017061 28  88.86

غ راسب 0غغغغغغمرتضى داخل جابر ثجيل221741017063 29  0.00

93 ناجح 9386100999785653مرتضى عمران موسى حواس221741017064 30  93.29

76 ناجح 575471917468491مصطفى راضي جاسم م221741017066 31  70.14

79 راسب 500غ74غغ60منصور وحيد شنشول حسب221741017068 32  0.00

89 راسب 0غ809071غ77ناصر ستار جاسب كاظم221741017072 33  0.00

59 راسب 500غ66536758ياسر م عبد وريور221741017075 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


