
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

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 معيد 7442505050500اسعد جاسب كاظم م221611035028 1  0.00

82 معيد 5026525055500زين العابدين عبد الرسول نايم حسين221611035096 2  0.00

99 ناجح 557169515050445صفوان كاظم مكطوف عبد221611035121 3  63.57

93 ناجح 615071746150460عباس مالك ناصر عبد الحسين221611035138 4  65.71

85 ناجح 656388615650468علي صباح داخل سالم221611035174 5  66.86

78 معيد 5150566556290علي عبد الكريم كاظم شمخي221611035176 6  0.00

91 ناجح 665070586952456م باسم شاكر م221611035219 7  65.14

86 ناجح 507769505950441م غالي م خلف221611035237 8  63.00

91 ناجح 536362508373475م منذر م حسن221611035242 9  67.86

59 معيد 5441636569640ابراهيم سامي جواد كاظم221741035001 10  0.00

86 ناجح 767872818163537احمد اسعد ذهب بصيو221741035003 11  76.71

78 معيد 566967600%5513احمد اسماعيل عطشان ضاحي221741035004 12  0.00

88 معيد 768978950%6817احمد حامد نعمه جهلول221741035005 13  0.00

82 ناجح 728976889277576احمد حنون جازع بطي221741035006 14  82.29

84 معيد 0صفر8694صفرم74احمد راجي خصاف ثجيل221741035007 15  0.00

م معيد 0مممصفرمماحمد سمير عبد الزهره موسى221741035008 16  0.00

72 ناجح 797078758077531احمد صباح جواد كاظم221741035009 17  75.86

86 معيد 0م7573849073احمد علي خيون حسون221741035010 18  0.00

89 معيد 0م3731مثمان63احمد مطشر زغير عمير221741035011 19  0.00

87 ناجح 817385897987581احمد وداد صالح تسكام221741035012 20  83.00

91 معيد 9610098950صفر87ازهر رزاق جلود صوين221741035013 21  0.00

72 ناجح 817691828390575اسعد عبد الكاظم معين ناضج221741035014 22  82.14

90 معيد 880صفر797491ماسعد قاسم نيشان خليفه221741035015 23  0.00

74 ناجح 796659615778474اشهد احمد عبد الرضا زغير221741035016 24  67.71

85 معيد 84930صفر747379الحمزه جاسم م هاني221741035017 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

72 معيد 65270ممصفر61انور سليم راضي درويش221741035019 26  0.00

86 معيد 848484820م69انور عاشور سعدون مزعل221741035020 27  0.00

78 معيد 558986880صفر73انور م ناصر روضان221741035021 28  0.00

86 معيد 0صفر86م6877صفراوس زين العابدين عباس سالم221741035022 29  0.00

81 معيد 0م7383م81مبهاء رحيم جابر ناهي221741035023 30  0.00

85 معيد 0صفر7364707272حسن جواد كاظم حمود221741035025 31  0.00

93 ناجح 94979910010097680حسن عبد الهادي خليفه حنون221741035028 32  97.14

87 معيد 61569194720صفرحسن كاظم عبد الحسن معيجل221741035029 33  0.00

78 ناجح 927586959394613حسن كاظم عبد الرضا كريم221741035030 34  87.57

71 معيد 68680ممعشرمحسن كاظم غضب حمادي221741035031 35  0.00

75 معيد 0م4233546074حسن كريم شرهان بداي221741035032 36  0.00

77 ناجح 817787838681572حسن منصور عباس حمود221741035033 37  81.71

92 ناجح 835083706286526حسنين نوفل عبد الحميد عبود221741035034 38  75.14

67 ناجح 809178747567532حسين حميد خيون زاجي221741035036 39  76.00

79 معيد 560صفر29صفرصفر53حسين حيدر جاسم م221741035037 40  0.00

83 معيد 0صفر507968صفر55حسين رحمه رمام حسين221741035038 41  0.00

91 ناجح 879182879790625حسين ضياء طالب قاسم221741035041 42  89.29

87 معيد 779189920صفرصفرحسين عبد الخالق خلف عاشور221741035042 43  0.00

85 معيد 50670صفر705071حسين علي جوده حسن221741035043 44  0.00

78 معيد 0م38صفرمم65حسين علي داود مونس221741035044 45  0.00

81 معيد 92960اثنتان785387حسين علي صبيح جبر221741035045 46  0.00

82 معيد 0صفر81صفرم75صفرحسين علي صكبان ضهد221741035046 47  0.00

70 معيد 0صفر5242مصفر56حسين علي ناصر تمر221741035047 48  0.00

74 معيد 55200صفر548958حسين علي ناصر ثامر221741035048 49  0.00

83 معيد 71840م5371صفرحسين كريم حسين مطشر221741035049 50  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 :3
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 0صفر53صفر585050حسين ماضي علي عليخ221741035050 51  0.00

83 ناجح 868689929884618حسين مالح صايل ثويني221741035051 52  88.29

م معيد 90940صفر849089حسين هاشم ناصر حمادي221741035053 53  0.00

95 ناجح 96100929310090666حمزه مؤيد ناجي مجيد221741035054 54  95.14

85 ناجح 9091999910097661حيدر جاسم كريم جبر221741035055 55  94.43

95 ناجح 879697879883643حيدر حسام طالب م امين221741035056 56  91.86

80 معيد 760معشرم8366حيدر غالب نعيم شفيج221741035057 57  0.00

صفر معيد 270م42صفر5031خير ا علي جبر احمد221741035058 58  0.00

84 ناجح 736271665063469رضا م عبود هادي221741035059 59  67.00

66 معيد 0م5050م29مزين العابدين محسن عناد مزيد221741035060 60  0.00

87 معيد 6150732152760سامر سلمان غانم عبد الحسن221741035061 61  0.00

91 ناجح 898690888790621سجاد احسان عبود سلمان221741035062 62  88.71

87 ناجح 918594848682609سجاد احمد نعمه فارس221741035063 63  87.00

73 معيد 5877780صفر7858سجاد حيدر عبد المير يونس221741035064 64  0.00

92 ناجح 9499991009999682سجاد عبد الخضر جبار ضهد221741035065 65  97.43

71 معيد 0صفرصفر86م9189سجاد عبد الرضا هادي وطبان221741035066 66  0.00

93 ناجح 929998899496661سجاد ناجي فالح معارض221741035067 67  94.43

88 ناجح 848194828788604سلم سعد كامل م221741035068 68  86.29

77 معيد 0مصفر66505036سلم عبد ا حسين غانم221741035069 69  0.00

73 معيد 503336400صفر58سيف الدين سعد عواد جحيل221741035070 70  0.00

89 معيد 0م56صفر693680سيف الدين كاظم سعدون مزعل221741035071 71  0.00

84 معيد 67610صفرصفر50صفرسيف حيدر راجي مجيد221741035072 72  0.00

77 معيد 505957770مصفرسيف عبد الرضا ناصر علوان221741035073 73  0.00

79 ناجح 828694818585592ضياء حسين م صخي221741035075 74  84.57

87 معيد 728095730صفر63ضياء سعد قاسم حسين221741035076 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 0صفر97صفر90صفر79ضياء عبد الرضا ناصر روضان221741035077 76  0.00

80 معيد 4050500صفر5051ظافر كريم طليب حمود221741035078 77  0.00

68 ناجح 505059615770415عادل علي جيجان دابس221741035079 78  59.29

80 ناجح 756180867768527عباس جواد عرنوص بطاح221741035080 79  75.29

89 معيد 0م9292م8189عباس حامد كاظم حمد221741035081 80  0.00

71 معيد 0صفرصفر3850ممعباس رشيد حسين جاسم221741035082 81  0.00

93 معيد 818369870صفر91عباس سعيد غضبان جيثوم221741035083 82  0.00

93 ناجح 745071686974499عباس فائق حسن مسعد221741035085 83  71.29

89 معيد 200م23مم75عباس يحيى جخيور عوده221741035087 84  0.00

79 معيد 300ممم31صفرعبد الغفار كامل ريسان بشاره221741035088 85  0.00

67 معيد 5029532633500عبد ا عبد الكريم ساجت صكر221741035090 86  0.00

81 معيد 0صفر6750صفرصفر50عبد ا علي مالك برتو221741035091 87  0.00

90 معيد 7560760صفرصفرصفرعدنان خير ا فاضل منصور221741035092 88  0.00

91 ناجح 728480677061525علء عباس عليوي حبيب221741035094 89  75.00

م معيد 95950صفر849192علء نعيم جابر ناهي221741035095 90  0.00

83 معيد 0عشر907386%8816علي احمد كشيش موسى221741035096 91  0.00

87 معيد 520م40م5650علي جبار حمود حسين221741035097 92  0.00

75 معيد 360صفر50صفر5050علي جبار هادود سكر221741035098 93  0.00

78 معيد 0ممم65صفرمعلي حامد كاظم حمد221741035099 94  0.00

62 معيد 540م54صفر53صفرعلي خالد فاضل عباس221741035101 95  0.00

85 معيد 0مم39صفر9093علي زغير ناصر حسن221741035102 96  0.00

88 ناجح 755684949778572علي سعد فلغوص مري221741035103 97  81.71

78 معيد 0م28صفر503150علي سمير شنان شنيار221741035104 98  0.00

90 ناجح 605054696273458علي طارق سعدون عبد الرضا221741035105 99  65.43

90 ناجح 889388919596641علي طالب ريكان خيون221741035106 100  91.57

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 :5
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 786693908876580علي علوان مشكور زنبور221741035107 101  82.86

87 معيد 0م9792979892علي عماد عبد الكاظم ناصر221741035108 102  0.00

83 معيد 0م74صفرم6074علي عوده دايم مسير221741035109 103  0.00

88 معيد 719094800م85علي مالح صايل ثويني221741035110 104  0.00

84 معيد 730صفر8667صفر72علي مجيد بدر ناصر221741035111 105  0.00

74 معيد 70500م747453علي م رحيم نصيف221741035112 106  0.00

81 معيد 870صفرصفر749171علي محمود عطيه عوده221741035113 107  0.00

77 معيد 78720عشر57صفر67علي مراد جابر فيصل221741035114 108  0.00

79 معيد 0صفرم8682م90علي مرتضى شريف نعيم221741035115 109  0.00

76 معيد 71570صفر604050علي مزهر عوده كيوان221741035116 110  0.00

85 معيد 3355245161560علي ناصر عبد جاسم221741035117 111  0.00

م معيد 0ممممممعلي نعيم باجي ياسر221741035118 112  0.00

82 ناجح 888163909577576عمار كاصد قاسم جازع221741035119 113  82.29

77 معيد 610م72627382عمار ميثم جواد كاظم221741035120 114  0.00

74 ناجح 645061505057406غسان م عواد جحيل221741035121 115  58.00

91 معيد 0صفر73صفر7854صفرغيث هيثم عباس سالم221741035122 116  0.00

79 معيد 91850صفر958784فتاح فراس فؤاد عبد الكريم221741035123 117  0.00

81 معيد 0صفر7276906265فضل م علي عواد فاضل221741035124 118  0.00

73 معيد 0صفرصفر65م54مقصي كريم جبر خليف221741035125 119  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكاظم عبد الحسين جخيور كويظم221741035126 120  0.00

76 معيد 2422290%542917كرار حيدر عبد الصاحب مجبل221741035127 121  0.00

88 معيد 66500ممصفر59كرار سليم راضي درويش221741035129 122  0.00

94 معيد 0م9396صفر9097ليث عمار جاسب ضايف221741035130 123  0.00

78 ناجح 677256545755439ليث موسى ابراهيم قاسم221741035131 124  62.71

91 ناجح 959090889686636مؤمل حيدر طالب خليل221741035132 125  90.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :6
ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 919598979394657مؤمل عبد الكريم عطشان حبيب221741035133 126  93.86

90 معيد 577179660صفر67مؤمل علي عوده سلطان221741035134 127  0.00

76 معيد 6262345063510مؤمل كريم طالب عبود221741035135 128  0.00

81 ناجح 806361595079473مجتبى خماط عبد الصاحب بثيث221741035138 129  67.57

صفر معيد 730صفر67م7968محسن طاهر محسن جاسم221741035141 130  0.00

73 معيد 715061600صفر61م احمد حسين ابراهيم221741035142 131  0.00

99 ناجح 9798949698100682م التقي فاضل صكبان ضهد221741035143 132  97.43

89 معيد 92670صفر808580م جواد حيال عوده221741035144 133  0.00

94 ناجح 94100971009888671م حسن نعيم م حسن221741035145 134  95.86

86 معيد 747286770صفر74م حسين جازع بطي221741035146 135  0.00

50 معيد 0صفر6666صفر5350م خضر كريم عبود221741035147 136  0.00

84 ناجح 705079847065502م دايم داخل ياسر221741035148 137  71.71

99 معيد 0م9491969798م رشيد عبد الحسين معارج221741035149 138  0.00

50 معيد 0صفر615034صفر50م سامي سكران ساجت221741035150 139  0.00

50 معيد 3838280صفر5137م صادق علي هادي عبود221741035151 140  0.00

86 معيد 8787930م8286م صالح م حماده221741035152 141  0.00

85 معيد 0م5341272334م طه ياسين خضير221741035153 142  0.00

99 ناجح 9599999910097688م عباس داخل حسن221741035154 143  98.29

76 معيد 5161383750560م عباس فرحان جنديل221741035155 144  0.00

95 ناجح 959998919894670م علي رسول كريم حسين221741035157 145  95.71

85 معيد 710مصفر7578مم عماد نصيف جاسم221741035159 146  0.00

84 معيد 38540صفر5057صفرم فاضل شريف فرهود221741035160 147  0.00

99 معيد 0م8477908891م قاسم جبر خلف221741035161 148  0.00

83 معيد 695468680م56م محمود هاشم حميد221741035162 149  0.00

72 معيد 600م60صفرم68مخلد عماد ماضي هادي221741035163 150  0.00
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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

2017/2016

المدرســــــــة :

035رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

53 معيد 4250500م5022مرتجى اياد خضير عباس221741035164 151  0.00

89 معيد 9397910م9386مرتضى جمعه نعيم جبير221741035166 152  0.00

97 معيد 80880صفر799690مصطفى احمد كاظم حامد221741035167 153  0.00

89 معيد 0صفر86صفر707691مصطفى جواد كاظم علي221741035168 154  0.00

81 معيد 5138344037270مصطفى حسين كاظم حميد221741035169 155  0.00

79 معيد 0صفر6227646350مصطفى مشتاق رشيد عبيد221741035170 156  0.00

79 ناجح 787076725071496مصطفى هيثم بهلول حسين221741035171 157  70.86

93 معيد 56780صفرم6954مقداد عبد العالي عبد الخضر لفتة221741035172 158  0.00

95 ناجح 787184719092581منتظر طالب حسن ضيغم221741035173 159  83.00

54 معيد 0م52صفر41صفر57مهند غني حريم صالح221741035175 160  0.00

75 معيد 82890م676271ناجي مهدي عيسى شهيب221741035176 161  0.00

72 معيد 500م5050صفر60نواف ثعبان جابر جحيل221741035177 162  0.00

62 معيد 5539382122260نور جاسم ماجد مسير221741035178 163  0.00

77 معيد 0صفر747185م66هادي صباح كاظم فرهود221741035179 164  0.00

م معيد 0مممممموسام وارد كريم صالح221741035180 165  0.00

81 معيد 590م505057مولء كريم نصاب مهوس221741035181 166  0.00

95 معيد 5976790م65موليد م عبد الحسن جاسم221741035182 167  0.00

75 ناجح 625060516050408يوسف مالك حسن حسين221741035183 168  58.29

المشاركون

168 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 116 51 % 30.36

 98.69

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

153 

151 

 90.34

145 

131 

144  133146 141 136 0 

100 108 101 118 104 0 

 69.44 81.20 69.18 83.69 76.47 0.00
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