
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 سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

67 راسب 5051532250500عبد ا عبد الكريم ساجت صكر221741035090 1  0.00

91 راسب 660غغ75غ69اباذر احمد كامل ابو ضريس221841035001 2  0.00

غ راسب 0غغغغغ54اجود ماجد صالح شاهين221841035002 3  0.00

50 راسب 0غغغغ50غاحمد رفعت جاسب مكطوف221841035003 4  0.00

73 راسب 0غ50غ57غ55احمد سمير عبد الزهره موسى221841035004 5  0.00

59 راسب 500غغ5650غاحمد شاكر عبد الجليل وادي221841035005 6  0.00

غ راسب 0غغ50غغغاحمد ضياء حمادي عبد الحسن221841035006 7  0.00

96 ناجح 9294919695100664احمد عيسى طعمه عبد الحسين221841035007 8  94.86

غ راسب 0غغغغغغاحمد محمد فاضل حنون221841035008 9  0.00

84 ناجح 797256756777510احمد مطشر زغير عمير221841035009 10  72.86

55 راسب 0غغغغ66غاسامة سامي محمد حسن221841035010 11  0.00

80 راسب 0غغغغغصفراسامه سفير محمد ضهد221841035011 12  0.00

غ راسب 0غغغغغ87اسد حيدر سالم حسن221841035012 13  0.00

96 ناجح 909094989395656الحسين علء عبد الحميد عبود221841035013 14  93.71

78 راسب 0غغغغ78غالحسين هاني عبد الصاحب هاني221841035014 15  0.00

84 راسب 0غغغغغغالمهدي حسن عبد ا حيال221841035015 16  0.00

82 راسب 0غغغ807454امجد هادي علي جاسم221841035017 17  0.00

83 راسب 51580غ583350انور سليم راضي درويش221841035018 18  0.00

89 ناجح 838585788785592اوس زين العابدين عباس سالم221841035019 19  84.57

81 راسب 0غغ736254غايهاب احمد حريم صالح221841035020 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغباقر مجيد احول خشان221841035021 21  0.00

98 ناجح 919396969682652بهاء رحيم جابر ناهي221841035023 22  93.14

88 راسب 91810غغ8985تحسين مؤيد سعدون نجي221841035024 23  0.00

54 راسب 0غغغغ62غثامر طاهر عامر طاهر221841035025 24  0.00

100 ناجح 958792819794646حسن جواد كاظم حمود221841035028 25  92.29

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 سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 راسب 0غ5058غغ62حسن طارق خالد عباس221841035029 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن طالب عزيز جابر221841035030 27  0.00

79 راسب 0غغغ68غ52حسن عبد الرضا كريم محمد221841035031 28  0.00

96 ناجح 9910092989599679حسن عبد الهادي حميد حطيحط221841035034 29  97.00

91 ناجح 697470696866507حسن علي سلمان يوسف221841035035 30  72.43

98 ناجح 858790999099648حسن كاظم عبد الحسن معيجل221841035036 31  92.57

69 راسب 0غغغغغ50حسن هادي مكطوف عبد221841035037 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن وداد صالح تسكام221841035038 33  0.00

68 راسب 0غ50غغ61غحسنين راجي خلف علي221841035039 34  0.00

94 ناجح 96100901009595670حسين بلسم محيسن علوان221841035040 35  95.71

82 راسب 500غغ74غ60حسين جواد عبد الحسين مدهوش221841035041 36  0.00

95 ناجح 9284921008592640حسين خالد نعيم علوان221841035042 37  91.43

96 ناجح 595075596959467حسين رحمه رمام حسين221841035043 38  66.71

80 راسب 6264575034500حسين رشيد حميد هنيدي221841035044 39  0.00

77 راسب 0غغغغغ50حسين سمير كاظم ساجت221841035045 40  0.00

75 راسب 0غغغغ5052حسين صباح جابر مزعل221841035047 41  0.00

68 راسب 0غغغغغغحسين عباس جخير عليوي221841035048 42  0.00

88 ناجح 777181616962509حسين علي جوده حسن221841035050 43  72.71

96 ناجح 9194919780100649حسين علي صكبان ضهد221841035052 44  92.71

76 راسب 0غغغغغغحسين علي كاصد عطيه221841035053 45  0.00

80 ناجح 707065755572487حسين علي ناصر تمر221841035054 46  69.57

غ راسب 0غغغغغغحسين علي ناصر حسين221841035055 47  0.00

58 راسب 0غغغغ50غحسين كاظم عايز بشاره221841035056 48  0.00

96 ناجح 738289848797608حسين كريم حسين مطشر221841035057 49  86.86

95 ناجح 727283798891580حسين ماضي علي عليخ221841035058 50  82.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5057503231500حسين نعيم جابر ناهي221841035060 51  0.00

غ راسب 0غغغ807166حسين يحيى حمزه عباس221841035062 52  0.00

97 ناجح 917989817680593حيدر غالب نعيم شفيج221841035063 53  84.71

93 راسب 6834907571680حيدر قادر عبد الحسين مدهوش221841035064 54  0.00

78 راسب 50500غ68غ68حيدر ماجد ياسين عبد221841035065 55  0.00

91 راسب 57580غ767668رائد جواد عبد الكاظم حسن221841035066 56  0.00

91 راسب 65570غ726667رضوان مسلم داخل حسن221841035067 57  0.00

90 راسب 0غ56غغ7270زين العابدين خالد عبد الزهره خضير221841035068 58  0.00

86 راسب 500غغغ5051زين العابدين سعد حنون عبد221841035069 59  0.00

88 ناجح 909996989796664زين العابدين فاضل هلل صالح221841035070 60  94.86

76 ناجح 515072585064421زين العابدين محسن عناد مزيد221841035071 61  60.14

84 راسب 9494920غغ83سجاد احمد عبد الكاظم حاجم221841035073 62  0.00

98 ناجح 92100819610098665سجاد حيدر عبد المير يونس221841035074 63  95.00

69 راسب 0غ50غغ50غسجاد عزت ستار نعيم221841035076 64  0.00

76 راسب 0غ8151635057سجاد فاضل عبد العباس سعود221841035077 65  0.00

91 راسب 0غغغ698479سجاد مالك اسماعيل مكطوف221841035078 66  0.00

98 ناجح 859396909682640سجاد نافع كاظم جاسم221841035079 67  91.43

89 ناجح 686271765157474سيف الدين سعد عواد جحيل221841035081 68  67.71

93 ناجح 767796938385603سيف حيدر راجي مجيد221841035082 69  86.14

غ راسب 0غغغغ5656صادق علي سالم حبيب221841035083 70  0.00

81 راسب 0غغغ7571غضرغام موسى ابراهيم قاسم221841035084 71  0.00

86 راسب 0غغغ585862ضرغام ناصر عباس سعدون221841035085 72  0.00

89 ناجح 666963566157461ظافر كريم طليب حمود221841035088 73  65.86

89 راسب 7086860غ7290عباس احمد صدوق يوسف221841035089 74  0.00

98 راسب 920غ81غ7590عباس جليل شعيبت عاشور221841035090 75  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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغعباس جليل عويد محمد221841035091 76  0.00

98 ناجح 999710097100100691عباس حامد مكي حبيب221841035092 77  98.71

87 راسب 500واحد%50235815عباس رشيد حسين جاسم221841035093 78  0.00

86 راسب 0غ50غ50غ69عباس سمير جواد محيسن221841035094 79  0.00

74 راسب 0غغغغغغعباس صباح نسيم عبد ا221841035095 80  0.00

86 راسب 92820غ817985عباس صبيح نعيم موسى221841035096 81  0.00

90 راسب 0غغصفر64%5318عباس علي فهد محمد221841035098 82  0.00

93 راسب 0غ62غ777392عباس كامل ضيول فزيع221841035099 83  0.00

94 ناجح 847279746982554عباس يحيى جخيور عوده221841035100 84  79.14

90 راسب 6650505025500عبد الغفار كامل ريسان بشاره221841035101 85  0.00

84 راسب 530غغ65غ59عبد ا عبد الحسين عبد ا عمير221841035102 86  0.00

85 راسب 57500غغغ58عبد ا علي مالك برتو221841035103 87  0.00

98 ناجح 967694939091638عدنان خير ا فاضل منصور221841035104 88  91.14

75 راسب 65500غ58غ55عقيل جميل ضمد ناصر221841035105 89  0.00

81 راسب 6724546578700علي جبار هادود سكر221841035107 90  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حامد حسن زميط221841035108 91  0.00

74 راسب 0غغغغغغعلي حمد عوده حمد221841035109 92  0.00

86 راسب 0غغ5556غ66علي حميد هاشم حميد221841035110 93  0.00

98 راسب 830غ78غ7177علي دخيل علوان عبد الرضا221841035111 94  0.00

78 راسب 0غغغ505253علي سمير شنان شنيار221841035112 95  0.00

86 راسب 0غغغغغ50علي عادل عبيد عليوي221841035114 96  0.00

93 راسب 0غ8167606573علي عباس هادي حسن221841035115 97  0.00

96 راسب 0غغغغ6364علي عدنان حليو خزعل221841035116 98  0.00

84 راسب 930غغ9684غعلي عماد شاكر فرهود221841035117 99  0.00

96 ناجح 656779828285556علي عوده دايم مسير221841035119 100  79.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :5
ذي قار
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 0غعشر53343253علي فاضل كاظم مري221841035120 101  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي قاسم جراد سكر221841035121 102  0.00

79 راسب 0غغغغ5970علي لطيف كاظم محمد221841035122 103  0.00

94 ناجح 90851009110094654علي مالح صايل ثويني221841035123 104  93.43

88 ناجح 817683897286575علي مراد جابر فيصل221841035126 105  82.14

97 راسب 1000غغغ9489علي مرتضى شريف نعيم221841035127 106  0.00

85 راسب 585060540غ71علي مشتاق طالب مدلول221841035129 107  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي نعيم باجي ياسر221841035130 108  0.00

غ راسب 6389898788960عون سالم مهاوش عبد ا221841035131 109  0.00

96 ناجح 869080868573596غيث هيثم عباس سالم221841035132 110  85.14

82 راسب 0غ56غغ7581فاروق طالب عباس جارود221841035134 111  0.00

94 ناجح 768871665670521قاسم محمد مطوس شهد221841035135 112  74.43

96 راسب 550غغ718091قصي كريم جبر خليف221841035136 113  0.00

93 ناجح 809184806881577كاظم عبد الحسين جخيور كويظم221841035137 114  82.43

غ راسب 1001000غ868988كرار احسان عبود سلمان221841035138 115  0.00

88 راسب 63720غغغ65كرار حيدر سلمان قاسم221841035139 116  0.00

85 ناجح 647574615050459كرار حيدر عبد الجبار جاسم221841035140 117  65.57

100 ناجح 969893937596651كرار حيدر عوده سلطان221841035141 118  93.00

85 ناجح 745361706673482كرار سليم راضي درويش221841035143 119  68.86

81 راسب 0غغغغ55غكرار عباس قاسم جابر221841035144 120  0.00

100 راسب 0غ7666726289كرار قاضي بداي ساجت221841035145 121  0.00

100 راسب 0غ89غ8810097كميل اجود كاظم براك221841035146 122  0.00

98 راسب 9787990غ8796مؤمل علي محمد حساني221841035149 123  0.00

100 ناجح 857884756778567مؤمل كريم طالب عبود221841035150 124  81.00

59 راسب 210%2534422616مؤمل محمد عبد الرضا عطشان221841035151 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 500غغغ5050مؤمل يحيى جاسم قاسم221841035152 126  0.00

66 راسب 0غغغغ5551مالك علي سنيسل محمد221841035153 127  0.00

62 راسب 0غ243222%5219ماهر كريم طليب حمود221841035154 128  0.00

95 راسب 8198980غ8699مجتبى حبيب مكي حبيب221841035155 129  0.00

62 راسب 0%405831292615مجتبى زهير يحيى راضي221841035156 130  0.00

95 ناجح 868893939895648محسن طاهر محسن جاسم221841035158 131  92.57

76 ناجح 798367905179525محمد جواد خير ا لفته عواد221841035160 132  75.00

87 راسب 0غغغ52غ66محمد حسن مكي جوار221841035161 133  0.00

68 راسب 0غغغغغ56محمد حسن هادي جمعان221841035162 134  0.00

86 ناجح 627860845756483محمد خضر كريم عبود221841035163 135  69.00

82 ناجح 645276656261462محمد سامي سكران ساجت221841035164 136  66.00

99 راسب 8789990غغ83محمد سمير محمد حميدي221841035166 137  0.00

75 راسب 5068545636500محمد صادق علي هادي عبود221841035167 138  0.00

غ راسب 7586786566690محمد طالب نوري عمران221841035168 139  0.00

80 ناجح 645657505059416محمد طه ياسين خضير221841035169 140  59.43

88 راسب 876872930غ78محمد عادل حسن صابر221841035170 141  0.00

74 ناجح 587853526350428محمد عباس فرحان جنديل221841035171 142  61.14

50 راسب 0غغغغ5077محمد عباس نشيد بوهان221841035172 143  0.00

74 راسب 69550غ615050محمد علي موسى حسين221841035173 144  0.00

89 راسب 72970غ819194محمد عماد نصيف جاسم221841035174 145  0.00

93 ناجح 847878616190545محمد فاضل شريف فرهود221841035175 146  77.86

75 راسب 58540غ69غغمحمد كاظم جبار حجي221841035176 147  0.00

84 ناجح 727293837280556محمد محمود هاشم حميد221841035177 148  79.43

69 راسب 670غغ695061محمد موحان يعكوب دخيل221841035178 149  0.00

71 راسب 0غغغغغ58محمد هادي خلف وطبان221841035179 150  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 :7
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 راسب 81810غ76غغمخلد عماد ماضي هادي221841035180 151  0.00

73 راسب 0غغغغغ50مرتجى اياد خضير عباس221841035181 152  0.00

غ راسب 0غ845481غ70مرتضى حسين علي حيال221841035183 153  0.00

90 راسب 87890غ849476مرتضى مشتاق رشيد عبيد221841035184 154  0.00

88 راسب 0غغغغ7669مسلم عبد ا نعيمه سويجت221841035185 155  0.00

70 راسب 0غغغ%18%5016مسلم عقيل صكبان عبد221841035186 156  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى عبد الناصر فيصل يونس221841035187 157  0.00

72 راسب 60660غغ7878مصطفى علي حسين خلف221841035188 158  0.00

58 راسب 0غغغ50غ52مصطفى كريم حنون جبر221841035189 159  0.00

83 راسب 50600غ545668مصطفى مشتاق برزان نعيمه221841035190 160  0.00

92 راسب 0غ54غ84غ79مصطفى وارد عباس عبد ا221841035191 161  0.00

93 ناجح 727574838584566مقداد عبد العالي عبد الخضر لفته221841035192 162  80.86

غ راسب 0غغغغغغمنتظر عبد الرزاق عبد صالح221841035194 163  0.00

89 ناجح 587351555050426مهند غني حريم صالح221841035195 164  60.86

92 راسب 620غغ6559غمهيمن فالح كاظم علي221841035196 165  0.00

100 ناجح 96100951009795683موسى نعمان عبد الجبار كاظم221841035197 166  97.57

غ راسب 0غغغغغ64نائل ابراهيم محمد ضهد221841035198 167  0.00

89 ناجح 766566675973495نواف ثعبان جابر جحيل221841035199 168  70.71

85 ناجح 546654606062441نور الدين نهار لوبيل شيال221841035200 169  63.00

90 ناجح 717798848884592هادي صباح كاظم فرهود221841035201 170  84.57

79 راسب 0غ78غغ8283وائل ابراهيم محمد ضهد221841035202 171  0.00

99 راسب 5181753379580ولء كريم نصاب مهوس221841035203 172  0.00

96 ناجح 839298898797642وليد محمد عبد الحسن جاسم221841035204 173  91.71

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 :8
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

173 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

120 53 % 30.64

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 81.25

16 

13 

19  3055 23 14 0 

10 25 48 14 12 0 

 52.63 83.33 87.27 60.87 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


