
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

2017/2016

المدرســــــــة :

017رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 ناجح 808386757969557احمد جاسم ميس منخي221751017002 1  79.57

68 ناجح 625872848377504احمد شمخي جبير عنبر221751017003 2  72.00

74 راسب 82820غ79غ76احمد فيصل عامر زغير221751017005 3  0.00

86 ناجح 907389979097622احمد كشيش عبد خليف221751017006 4  88.86

82 ناجح 786287606982520اسعد خلف عطشان جبير221751017008 5  74.29

77 راسب 0غ50غ565059اسماعيل شاكر عجيل عبد علي221751017009 6  0.00

86 ناجح 605086506050442امين بلبول ناصر علي221751017014 7  63.14

66 راسب 0غغغ50غ50باسم خنكور تايه يسر221751017015 8  0.00

85 ناجح 765875678482527جعفر رافد عبد الحسين ثجيل221751017018 9  75.29

66 راسب 80700غ606985حسين عطشان كاطع والي221751017024 10  0.00

81 ناجح 735069505554432حسين علي كامل مخيلف221751017025 11  61.71

72 راسب 6731816338790حميد سالم عطشان بريس221751017028 12  0.00

81 راسب 0غغغ66غ60حيدر علي عنيد تعبان221751017029 13  0.00

75 ناجح 615177505050414داود سالم فزيع مكطوف221751017032 14  59.14

80 راسب 0غغغ53غ59سامي رزاق عبد الحسين عداي221751017034 15  0.00

79 راسب 0غغغ53غ60سجاد خلف ريكان كاظم221751017035 16  0.00

82 ناجح 826895738450534سجاد زامل جادر زنيد221751017037 17  76.29

73 راسب 500غغ63غغسجاد غالب سالم عسكر221751017038 18  0.00

77 راسب 550غغ5676غسعيد كركان نعمه نايف221751017039 19  0.00

77 راسب 0غغغ57غ58سلم جويد تعبان جابر221751017040 20  0.00

82 ناجح 779392848093601صادق اياد رهيف صنكور221751017042 21  85.86

70 راسب 0غغ7050غ53صالح حسين عبد الصاحب مطرود221751017043 22  0.00

65 راسب 50650غ57غغصفاء صاحب مهدي صيهود221751017045 23  0.00

67 راسب 0غغغ76غ65ضياء صالح مهيدي جويد221751017046 24  0.00

71 راسب 250%5329322015عايد سعد فرهود يريد221751017048 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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73 راسب 50600غ67غ63عباس جاسم عبد الحسن محسن221751017049 26  0.00

غ راسب 726976580غ57عبد الزهره ثجيل شمخي جابر221751017056 27  0.00

79 ناجح 615068555671440عبد العزيز عجيل كصاب منيخر221751017057 28  62.86

77 راسب 7060602150500عبد ا حسن تعيبان نشو221751017060 29  0.00

82 ناجح 726584506864485عبد ا حسين جبر محيسن221751017061 30  69.29

84 راسب 0غ55غ635365عبد ا عبد الرزاق مخور عاصي221751017062 31  0.00

76 ناجح 697089909196581علي جميل بدر والي221751017065 32  83.00

84 ناجح 776177685674497علي حسين عنيد تعبان221751017066 33  71.00

64 راسب 0غ615062غغعلي ستار عباس فرحان221751017068 34  0.00

81 ناجح 728076747279534علي ستار نجم عبود221751017069 35  76.29

72 راسب 5750575050320علي عادل عبد الحسين علي221751017070 36  0.00

82 ناجح 746782738475537عمار حسن عبد عوده221751017073 37  76.71

66 راسب 0غغغ67غ54عمار محسن خيون حشيف221751017074 38  0.00

71 راسب 0%19%14%65383418عمر عبد الرزاق مخور عاصي221751017075 39  0.00

50 راسب 0غغغ50غغعيسى سليم عبد علي حمود221751017076 40  0.00

83 راسب 6750586624260فاضل عباس صالح خباله221751017080 41  0.00

75 راسب 500غ58595921فهد جاسب فهد مطير221751017081 42  0.00

74 راسب 53600غ625076كاظم جبار طاهر زاجي221751017082 43  0.00

70 راسب 0غغغ50غ52م حسن دعدوش عبد الرضا221751017085 44  0.00

91 ناجح 857582807788578م طاهر عامر حمد221751017086 45  82.57

86 راسب 0غ7454707761م فهد نعيثل جازع221751017089 46  0.00

76 راسب 36500%52406018مصطفى حسين ناصر سفيح221751017092 47  0.00

87 ناجح 785672686272495مصطفى عباس ياسر حسين221751017093 48  70.71

83 ناجح 685467577872479منتظر مهدي حسن ابو ريشه221751017096 49  68.43

67 راسب 5836682950240هشام مصطفى مخور عاصي221751017098 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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64 راسب 0غ685250غ68يعقوب باقر حسين محيسن221751017101 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

32 19 % 37.25

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

4 

4 

14  412 11 14 0 

9 2 6 6 9 0 

 64.29 50.00 50.00 54.55 64.29 0.00
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