
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 بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 5750563723550فاطمه علي عبود عطيه221512153190 1  0.00

91 راسب 500غغ675052حنان قائد عوده ثويني221612153058 2  0.00

93 ناجح 736660545155452ساره غازي كريم هويدي221612153133 3  64.57

94 راسب 500غغ595172شروق مهدي شويل جبار221612153150 4  0.00

91 راسب 5850502756520صابرين علي خزعل حزام221612153157 5  0.00

92 راسب 7065365060530غفران عبد الرحيم كطيو حمادي221612153173 6  0.00

79 ناجح 517150728260465نور حسين ناصر حسين221612153233 7  66.43

82 راسب 6450504053500هدى واثق عدنان م221612153250 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغاثمار فليح حسن كريم221742153001 9  0.00

81 ناجح 827872867686561اديان جمال طاهر محسن221742153003 10  80.14

85 راسب 5767263232500اديان حازم حسين منخي221742153004 11  0.00

81 ناجح 687050797484506ارجوان علي رحيم مسعد221742153006 12  72.29

62 راسب 0غغغغغغاسراء أكريم ثجيل فزع221742153007 13  0.00

78 ناجح 547153505165422اسماء عوض كاطع طشير221742153009 14  60.29

85 ناجح 738985809992603اسماء كريم محي كريم221742153010 15  86.14

56 راسب 0غغغغغغاسيل سعد حسين خليف221742153011 16  0.00

75 راسب 0غغ50غغ50اسيل علي عواد ناصر221742153012 17  0.00

81 راسب 0غ576455غ69الء بريج كامل شاطي221742153014 18  0.00

84 ناجح 688275717873531الء علي حسن حمد221742153015 19  75.86

77 راسب 0غ50غغغغامال طارش تعيب مجلي221742153016 20  0.00

88 ناجح 595057566455429انوار حسين نغماش خنياب221742153018 21  61.29

71 راسب 0غ50غ51غ50انوار كريم مرعي حسين221742153019 22  0.00

78 راسب 0غغغغغ64ايات اسعد فليح حسن221742153020 23  0.00

78 راسب 5064502956540ايات حميد شذر بدر221742153022 24  0.00

74 راسب 0غغغغغغتبارك جاسم شلل نعمه221742153023 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 بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 7073870غ5953تبارك حسن هادي م221742153024 26  0.00

80 راسب 50570غغ5850تبارك رافد كريم مجهول221742153026 27  0.00

75 راسب 5954534150500حنين فرج عبيد عجيل221742153032 28  0.00

86 ناجح 728565649485551حوراء جبار نعيثل سناد221742153033 29  78.71

83 راسب 0غغ60غ70غحوراء حسين عبد الساده فرحان221742153034 30  0.00

85 راسب 0غ83868510095حوراء صادق ثويني عجيل221742153036 31  0.00

99 ناجح 969910010010010096694حوراء عبد الحسن شاتول حمود221742153038 32  99.14

83 راسب 920غ8668غ68حوراء عدنان خشان ماجد221742153039 33  0.00

90 راسب 9198900غ9195حوراء م حسين علوان221742153042 34  0.00

75 راسب 5050343552650حوراء يعقوب يوسف ابراهيم221742153045 35  0.00

84 راسب 5171630غغ67دعاء عطيه راشد جنون221742153049 36  0.00

85 ناجح 725183506963473دلل مرتضى جواد عبد الواحد221742153050 37  67.57

غ راسب 82820غغ6770ديار علي عوده حسن221742153051 38  0.00

61 راسب 210غ25ست5050رؤى عبد المير سلطان شبل221742153052 39  0.00

62 راسب 0غغغغغ50رانيه عبد المير خلف جبر221742153053 40  0.00

91 راسب 0غ979092غ82رباب جاسم م زيدان221742153054 41  0.00

84 ناجح 779484508574548رحاب حسن شريف عجاج221742153056 42  78.29

61 راسب 5050383550270رسل علوي شمخي جبر221742153057 43  0.00

83 راسب 0غ6250غغ54رشا رحيم بري حسن221742153058 44  0.00

91 ناجح 929285959891644رغد جليل جبر دخيل221742153060 45  92.00

68 راسب 5057242229210رقاد باسم جواد محسن221742153061 46  0.00

74 راسب 0غغغغغغرقيه جبار محسن شدود221742153062 47  0.00

84 راسب 0غ66غ517059رنا جابر عويد محيبس221742153064 48  0.00

85 راسب 0غغغغ50غروان رافع مطر عبود221742153065 49  0.00

91 راسب 0غ8596929594روان عدنان محسن خضر221742153066 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 بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 668580788680558رويده عبد الحسين شمخي خرداش221742153067 51  79.71

81 راسب 0غ6456غغ66ريام اسعد نايف داخل221742153068 52  0.00

91 ناجح 527375586273484ريام جواد كاظم جوده221742153069 53  69.14

79 راسب 650غغغ5863ريام ستار عويد عجيل221742153071 54  0.00

78 راسب 65530غغ7072زهراء انور مهدي جبر221742153072 55  0.00

75 راسب 0غغ50غغ55زهراء جمال غني جوني221742153074 56  0.00

81 راسب 80500غ727868زهراء جمعه ياسر ثابت221742153075 57  0.00

74 راسب 0غغغغغ62زهراء جوده م عباس221742153076 58  0.00

83 راسب 0غغغغ67غزهراء حامد مردان هادي221742153077 59  0.00

86 راسب 0غغغغغ50زهراء حسين ربيع منصور221742153078 60  0.00

73 راسب 0غ59525959غزهراء حسين عويد عبد الحسين221742153079 61  0.00

85 راسب 0غغغغغغزهراء ربيع جهاد مطر221742153080 62  0.00

94 ناجح 90100948493100655زهراء سالم عبد المام مهلهل221742153081 63  93.57

76 ناجح 739481768491575زهراء صادق حسين علي221742153082 64  82.14

88 ناجح 867274647463521زهراء عباس لطيف كامل221742153084 65  74.43

81 راسب 0غ5066غ5050زهراء عدنان منعم هاشم221742153086 66  0.00

72 راسب 0غغغغغغزهراء علي محسن سلطان221742153087 67  0.00

91 راسب 3862243028390زهراء عمار سلمان حميد221742153088 68  0.00

82 راسب 0غغ87غ8489زهراء فوزي عباس حسن221742153089 69  0.00

86 ناجح 898684759682598زهراء فيصل ريحان كريم221742153090 70  85.43

91 راسب 0غغغ929473زهراء م كريم محسن221742153091 71  0.00

84 راسب 6259503650550زينب اسعد برزان طعمه221742153094 72  0.00

69 ناجح 858286999293606زينب حسين عبد ا مصبح221742153096 73  86.57

74 ناجح 628951575450437زينب خليف بدري صخي221742153097 74  62.43

71 راسب 570غ66غغغزينب سامي طاهر فعيل221742153098 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 بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 راسب 3227290%546515زينب طلب حنون فضيل221742153101 76  0.00

84 راسب 0غغغغغغزينب عبد النبي عباس راضي221742153102 77  0.00

84 ناجح 506182719282522زينب علوي حسين عبد ا221742153103 78  74.57

75 راسب 0غغغغغغزينب علي رحيم مسعد221742153104 79  0.00

87 ناجح 858497899497633زينب ماجد عبد الحسن عباس221742153105 80  90.43

74 ناجح 787388747891556زينب م سعيد عبد ظاهر221742153106 81  79.43

77 راسب 0غ657376غ64زينب ميثم حسن ياسين221742153107 82  0.00

74 ناجح 506854506457417زينب ناصر ياسر ثابت221742153109 83  59.57

95 راسب 0غ8799919991زينه باسم رشيد عبد العزيز221742153110 84  0.00

82 راسب 0غ7770806671ساره ثائر ياسين حسين221742153113 85  0.00

80 راسب 0غ54غ58غ65ساره حسين عناد جبر221742153114 86  0.00

80 راسب 6778543550500ساره خليل ابراهيم سمير221742153115 87  0.00

86 راسب 830غ91غ6875ساره رحيم عوده عبود221742153116 88  0.00

71 راسب 5050403062530ساره عامر جاسم مطشر221742153117 89  0.00

75 راسب 0غغغغغغساره عقيل منعثر جهاد221742153118 90  0.00

76 ناجح 546050645781442ساره علي عبد الرزاق فرهود221742153119 91  63.14

76 راسب 0غغغغغغساره كاظم كيطان عبيد221742153120 92  0.00

82 راسب 0غ52غ57غ65سبايا علي حسن بدر221742153122 93  0.00

76 راسب 550غغ505152سجود عباس جبار غالب221742153123 94  0.00

88 راسب 680غغ7166غسجود عدنان كاظم زاير حسين221742153124 95  0.00

97 ناجح 8396959295100658سجى جعفر مخور بربر221742153125 96  94.00

94 ناجح 908381868576595سجى جليل محي كريم221742153126 97  85.00

70 راسب 0غغ58غغ50سجى خالد عزيز مخور221742153127 98  0.00

82 ناجح 809188888691606سجى علي وادي موحان221742153128 99  86.57

88 راسب 0غ55غغ7151سجى عيال ذياب داهش221742153129 100  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 :5
ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

69 راسب 28500غ32غ50سجى م معن محسن221742153130 101  0.00

66 راسب 0غغغ50غ50سجى ناظم جاسم جبر221742153131 102  0.00

82 ناجح 825787666283519سجى هادي عبد ساجت221742153132 103  74.14

73 راسب 0غ62غ5657غسرور عباس عبد النبي عبد ربه221742153133 104  0.00

86 ناجح 778580857986578سرور كريم عبد الحسين صعيع221742153134 105  82.57

78 راسب 0غغغغ54غسرى شعيبث بزيع راضي221742153135 106  0.00

79 راسب 0غغ70742727سرى ياسر حسون رخيص221742153136 107  0.00

78 راسب 750غغ666883سكينه مهدي نعيمه جابر221742153137 108  0.00

84 راسب 500غ515258غسماح وليد شعيبث علي221742153138 109  0.00

84 ناجح 858682788568568سولف حسون سواك عزيز221742153139 110  81.14

83 راسب 71500غغ8160شروق احمد حميد محسن221742153141 111  0.00

93 ناجح 959596989598670شفاء حميد جخيم حسين221742153143 112  95.71

70 راسب 0غغغغغغشمس كاظم لفته شهد221742153144 113  0.00

72 راسب 5141293634250شهد سالم جبار خريبط221742153145 114  0.00

84 راسب 7892770غ5674صبا حسين سلمان ثاقب221742153146 115  0.00

68 راسب 5066505135510ضحى ساجد كريم طلب221742153147 116  0.00

غ راسب 0غغغغغغطيبه علي كامل م221742153148 117  0.00

82 راسب 0غ59غ607651عذراء يحيى جابر عطيه221742153150 118  0.00

82 راسب 69810غ807068فاطمه احمد عبد زعماك221742153154 119  0.00

91 راسب 737577700غ65فاطمه حافظ حسين علوان221742153155 120  0.00

72 راسب 0غغ52غ70غفاطمه حيدر عبد الغني مطلك221742153156 121  0.00

81 راسب 705867700غ63فاطمه شاكر عزيز طلب221742153157 122  0.00

80 راسب 5861664076690فاطمه عبد الحسين شمخي خرداش221742153158 123  0.00

73 راسب 690غغغ5054فاطمه علي عبد المير حميدي221742153160 124  0.00

70 راسب 0غغغغغغفاطمه ناصر خلف عبد ا221742153164 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 70700غ596953فاطمه نعمان مانع عبود221742153165 126  0.00

69 ناجح 575050555550386فرح طالب شريف شلكه221742153167 127  55.14

73 راسب 0غ6572غ5571كفاح صادق فرهود فهد221742153168 128  0.00

91 ناجح 807095818682585كوثر حسن شريف عجاج221742153169 129  83.57

50 راسب 0غغغغغ50كوثر حسين سامي م221742153170 130  0.00

95 ناجح 87929410091100659لبنى كاظم دويح علي221742153171 131  94.14

81 راسب 6057500غغغمريم جعفر حسين علي221742153173 132  0.00

88 راسب 9181900غ8468مريم راشد صالح فلغوص221742153174 133  0.00

83 راسب 0غ865965غ50مريم عقيل حسين علي221742153176 134  0.00

80 راسب 80760صفر697981مريم مزيد ثجيل لغيط221742153179 135  0.00

81 راسب 0غ82غ84غغمسار عادل علي عجيمي221742153180 136  0.00

79 راسب 66590غغ5878منار قحطان قاسم بزيع221742153181 137  0.00

86 راسب 0غ7765غ61غمنال عجر حمزه م221742153183 138  0.00

58 راسب 0غ50غ505459نبأ حسين غدير وطبان221742153186 139  0.00

86 ناجح 737278747168522نبأ حمد فرهود عبد الحسين221742153187 140  74.57

78 ناجح 636582508060478نرجس علي محسن عناد221742153189 141  68.29

82 ناجح 747782868880569نرجس محسن عليوي فضيل221742153190 142  81.29

90 راسب 0غ838974غ91نسرين حسن مكطوف مظلوم221742153191 143  0.00

92 ناجح 879290859794637نسرين م دعاج خلف221742153192 144  91.00

63 راسب 5850506350380نضال محمود شاكر كاطع221742153193 145  0.00

83 راسب 0غغ74958269نماء جعفر كاظم عطشان221742153194 146  0.00

83 راسب 0غ6776غ75غنهايه كامل جري عجيل221742153195 147  0.00

81 راسب 500غغغ5050نور التقى عادل خليل جاسم221742153196 148  0.00

80 راسب 0غ50غغ6480نور الهدى احمد حسن مطر221742153197 149  0.00

84 ناجح 686550695759452نور الهدى احمد حنتوش بردي221742153198 150  64.57

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 :7
ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 56500غ50غ61نور الهدى جاسم م خشان221742153199 151  0.00

88 ناجح 848683698178569نور الهدى علي زغير كلوب221742153201 152  81.29

93 ناجح 605077507260462نور جار ا م صدام221742153203 153  66.00

79 ناجح 717976507774506نور غالب ثامر علي221742153205 154  72.29

82 ناجح 565050506252402نور موفق خضير حميدي221742153206 155  57.43

72 راسب 0غغ50غ50غنوره عوده كريم عبيد221742153208 156  0.00

82 راسب 50520غغ5654نوره هيثم حامد م221742153209 157  0.00

76 راسب 7579552859670هبه رياض عبد حسين221742153210 158  0.00

77 راسب 0غ7879619299هجران حازم طالب عبد221742153212 159  0.00

68 راسب 530غغغغغهدى احمد مجيد راضي221742153214 160  0.00

85 ناجح 858890996896611هدى سليم عاجل كاظم221742153216 161  87.29

79 راسب 5465565250360هدى عبد الستار عبد ا مسعود221742153217 162  0.00

91 ناجح 829790826390595هدى فهد خليف عنبر221742153218 163  85.00

75 راسب 610غ5553غ61هدى كيطان عبد فهد221742153219 164  0.00

85 ناجح 929299999897662هديل عادل كناد عنجور221742153221 165  94.57

86 راسب 0غ74غ8085غهند كبيش حسن لفته221742153222 166  0.00

63 راسب 0غغغغغغهيام عبد ا غانم راشد221742153223 167  0.00

75 ناجح 837750877780529هيلين لطيف قاسم م221742153224 168  75.57

92 ناجح 909096867787618ورود حيدر مسلم علي221742153226 169  88.29

83 راسب 0غغ6663غ59وسن قاسم جبار والي221742153227 170  0.00

غ راسب 0غغغغغ68وهج خالد بدن سوادي221742153228 171  0.00

95 ناجح 869578978784622يقين ناظم ثجيل ضيدان221742153230 172  88.86

84 ناجح 778073908393580ايات خلف هادي جليب221742153231 173  82.86

86 راسب 0غ8489غ8793ايات عبد الرزاق بوهان جويد221742153232 174  0.00

90 ناجح 859286999790639بتول خالد جراد دايح221742153235 175  91.29

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 :8
ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 ناجح 607468625050435ايات عبد الساده غالي جبر221742153239 176  62.14

79 راسب 0غغ91غ83غايات علي هويف جلود221742153240 177  0.00

75 راسب 510غغ507351ايمان عبد الستار عبد ا مسعود221742153241 178  0.00

78 راسب 0غ88غ8168غايمان معن حمزه م221742153242 179  0.00

77 ناجح 505453745883449ايناس علي عبيد عليخ221742153243 180  64.14

85 ناجح 656479878270532ايه عدنان خلف عبد الساده221742153244 181  76.00

83 ناجح 748091929075585بتول ثائر خضير خميس221742153245 182  83.57

91 راسب 0غ85978910094بتول صلح عبد الهادي نعيم221742153246 183  0.00

89 راسب 0غ8393929591براء ياسر سالم سريح221742153249 184  0.00

70 ناجح 555060755350413بنين ناصر عبد الحسين فرج221742153250 185  59.00

المشاركون

185 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

127 58 % 31.35

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 94.12

17 

16 

28  3729 26 47 1 

27 26 12 19 39 1 

 96.43 70.27 41.38 73.08 82.98 100.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


