
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 سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 راسب 5641927741770ابو تراب علي عمر فليح221751035001 1  0.00

67 راسب 0غغغغغغاحمد جاسم م معيلو221751035002 2  0.00

63 راسب 0غغغغ50غاحمد حسين غانم عباس221751035003 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد خضير م مزيعل221751035004 4  0.00

78 ناجح 705854886167476احمد رسول عبد الحسن ريسان221751035005 5  68.00

52 راسب 0غغغغغغاحمد شوقي محارب خصاف221751035006 6  0.00

79 راسب 0غغغ50غ50احمد عبد المير زايد خلف221751035007 7  0.00

83 راسب 715250500%5918ازهر حسين هارف نعيمه221751035009 8  0.00

غ راسب 0غ50غغغغاسعد عبد الرضا مكطوف ماجد221751035010 9  0.00

80 ناجح 605653505850407السجاد احمد مالك شراد221751035012 10  58.14

74 راسب 400غغ554150الكرار طالب سالم دخيل221751035013 11  0.00

81 راسب 0غ6539665550امين عباس جبار احمد221751035015 12  0.00

83 راسب 5650675028630بارق جبار عبد رخيص221751035016 13  0.00

63 راسب 0غغ54غ51غبدر نافع بدر حمود221751035017 14  0.00

83 ناجح 725374777482515بشير فلح كاظم فرهود221751035018 15  73.57

61 راسب 0غغغغغغحسام هاشم عبد حسين221751035019 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن بدر انعيم اجويني221751035020 17  0.00

61 راسب 6335652735550حسن ثعبان م عطشان221751035021 18  0.00

80 ناجح 695571696858470حسن جواد كاظم جبر221751035022 19  67.14

83 ناجح 675072595256439حسن عبد العباس شهيد عجمي221751035025 20  62.71

52 راسب 320%7054816815حسن عبد الكريم ساجت صكر221751035026 21  0.00

83 راسب 0ستاثنتانعشر505254حسن علي لويس م221751035027 22  0.00

78 ناجح 615892535767466حسين احمد عبد الرزاق مزعل221751035029 23  66.57

73 راسب 0غغغغغ50حسين ستار كاطع جابر221751035030 24  0.00

70 راسب 0غغغغغ52حسين عباس راضي حسين221751035032 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 0غ5578غ2526حسين مؤيد حظي فرهود221751035034 26  0.00

51 راسب 0سبع%11تسع36تسع31حسين م كاظم جلود221751035035 27  0.00

86 ناجح 745071535662452حيدر رزاق طاهر حسين221751035036 28  64.57

غ راسب 0غغغغغغحيدر علي عبد الحسين فرحان221751035037 29  0.00

77 راسب 5074503552500حيدر علي هادي عبود221751035038 30  0.00

81 ناجح 686371949384554خير ا خيون حنون راضي221751035040 31  79.14

72 راسب 0غصفر55605050رضا رشيد اسماعيل ابراهيم221751035042 32  0.00

70 راسب 0عشرثمان50242950زياد مراد قاسم حسن221751035043 33  0.00

66 راسب 5233502450540سجاد شهيد مطر حمد221751035044 34  0.00

84 ناجح 745067706070475سيف علي سالم عبد الرضا221751035047 35  67.86

84 راسب 5050532225410صفاء والي طاهر عيسى221751035048 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس احمد م عباس221751035049 37  0.00

85 ناجح 505657646359434عباس رسول غانم م221751035051 38  62.00

غ راسب 0غغغغغغعباس علي فرهود موسى221751035052 39  0.00

54 راسب 0غغغغغغعبد ا نافع مسلم حسين221751035055 40  0.00

64 راسب 500%5036502616عقيل حنظل عباس رخيص221751035057 41  0.00

69 ناجح 515065555065405علء م رضا طه حسين221751035058 42  57.86

70 راسب 0غغغغغ50علي جابر حسون حسين221751035060 43  0.00

82 ناجح 745979647072500علي حبيب راضي فهد221751035062 44  71.43

82 ناجح 615354526560427علي حسين عبد م221751035063 45  61.00

75 راسب 420%5355504215علي حسين قاسم ناصر221751035064 46  0.00

80 راسب 6023702650500علي راجي خلف جاسم221751035065 47  0.00

79 راسب 5756502750500علي رياض جبار م221751035066 48  0.00

50 راسب 0غغغغغغعلي صالح خزعل مونس221751035067 49  0.00

84 راسب 0غغ6450غ58علي عبد المير خلف خشان221751035068 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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78 راسب 760غ%6112ثمان66علي م ثجيل ضيدان221751035069 51  0.00

84 ناجح 636565585868461علي م نزار ياسين221751035070 52  65.86

70 راسب 500غغغغ50علي م هاشم جوده221751035071 53  0.00

50 راسب 0غغغغغغعلي نوفل عدنان مزهر221751035072 54  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعمار حسين محسن حسن221751035073 55  0.00

75 راسب 7926615053280عمر عبد العزيز حميد منهل221751035074 56  0.00

68 راسب 5765503950500عمر عزيز علي ناصر221751035075 57  0.00

66 راسب 0غغغغغغغزوان خالد فياض جوده221751035076 58  0.00

78 راسب 710غغ656174فاضل عبد الحسين عبد م نعيم221751035077 59  0.00

50 راسب 630غغ59غ58قاسم حامد ناصر حسن221751035078 60  0.00

61 راسب 370عشرخمس3831ستكاظم فؤاد كاظم شبيب221751035080 61  0.00

81 راسب 50500%50295515كاظم ناجي مطرود صيهود221751035081 62  0.00

84 راسب 67720صفر816195كرار سالم شنون مظلوم221751035082 63  0.00

71 ناجح 696276775260467كرار عماد فليح شوندي221751035084 64  66.71

58 راسب 500%17%36425015كرار مرتضى كريم حميد221751035086 65  0.00

86 راسب 0غغ707861غلواء الدين رزاق عطشان مجيد221751035088 66  0.00

82 ناجح 785057578575484مالك يوسف نايف عبد221751035091 67  69.14

74 راسب 0غغغغغ56ماهر غالب نعيم شفيج221751035092 68  0.00

79 راسب 550%18%56505514م حسين فالح مزيد221751035097 69  0.00

69 راسب 0غغغغغ62م صادق مؤيد حميد منصور221751035098 70  0.00

77 راسب 0غغغ61غ51م عمار طعمه عبد العباس221751035100 71  0.00

غ راسب 0غغغغغغم فاضل عباس جبار221751035101 72  0.00

71 راسب 0غغغغغغم هاشم فيصل عبد221751035102 73  0.00

73 راسب 240%5650502614محمود عبد ا حنيحن مغيلي221751035104 74  0.00

75 راسب 26520%57225218محمود عطشان سعدون سلمان221751035105 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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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 ناجح 756773745786520محمود لطيف عكلو فنيخر221751035106 76  74.29

70 راسب 0غغغغغغمرتضى عباس عبد المير جابر221751035109 77  0.00

86 راسب 0غغغ835172مرتضى مشتاق كامل حطبوط221751035110 78  0.00

90 ناجح 816778558482537مسلم عبد الحسن نعيثل شدود221751035111 79  76.71

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى م ابراهيم حسون221751035114 80  0.00

85 راسب 0غ52غغ7552مصطفى م منشد جاسم221751035115 81  0.00

78 راسب 500غ69غغ50منتظر عزيز بعرور علي221751035116 82  0.00

85 راسب 0غ56غ79غ57منتظر نعيم حسن خلف221751035117 83  0.00

72 ناجح 665575675258445مهند ضايف كاصد فرهود221751035119 84  63.57

84 ناجح 625052505051399نصار نصار حمود علي221751035120 85  57.00

83 راسب 240%15خمس385150هادي حميد جعفر مهدي221751035121 86  0.00

50 راسب 5061556131660ياسين حسن طه حسين221751035123 87  0.00

89 راسب 0غغ5257غ61يعقوب حسن رحيم عباس221751035124 88  0.00

المشاركون

88 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

68 20 % 22.73

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 50.00

10 

5 

32  1826 26 25 0 

15 15 6 8 14 0 

 46.88 83.33 23.08 30.77 56.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


