
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

84 راسب 5323573653500بلسم جاسم م طعمه221622153012 1  0.00

81 ناجح 556370636450446اسراء عبد ا راضي حمد221722153001 2  63.71

54 راسب 3327275040390الء جاسم ضيول سنوح221722153002 3  0.00

92 ناجح 616578847155506انمار اسعد تبينه عباس221722153003 4  72.29

91 ناجح 767783965768548براء مسير م ناصر221722153004 5  78.29

82 راسب 5434505055330بشرى رحيم علي كاظم221722153005 6  0.00

78 راسب 775064520غ56تقى عبد المهدي صالح عبد الهادي221722153006 7  0.00

71 ناجح 545062535250392حنين جاسم عبد حسين221722153008 8  56.00

77 ناجح 505050505055382حنين صادق مزهر شريف221722153009 9  54.57

89 ناجح 646381577555484حنين كاظم خلف شناوه221722153010 10  69.14

72 راسب 53500غ64غ52حوراء جمعه م مطرود221722153011 11  0.00

79 ناجح 645063536157427دعاء حسين عبد حبيب221722153012 12  61.00

55 راسب 5553535054350دعاء محمود شاكر كشيش221722153013 13  0.00

82 راسب 5050645950390رسل حازم جواد كاظم221722153014 14  0.00

95 ناجح 707081759261544رسل عبد الحسن سلمان ثجيل221722153015 15  77.71

91 راسب 5370590غغغرسل كاظم جاسم م221722153016 16  0.00

89 ناجح 617290817367533رسل نجم عبد الرضا حسين221722153017 17  76.14

92 ناجح 565779726564485رنا صدام رزاق كاظم221722153018 18  69.29

89 ناجح 826380697375531رند عباس مكطوف جلب221722153019 19  75.86

76 ناجح 555076505576438رواسي فالح حلو عبود221722153020 20  62.57

62 راسب 5029293650370زمن حسين عبد المنعم فنون221722153021 21  0.00

82 راسب 3735525041330زهراء جاسم م حسين221722153022 22  0.00

93 ناجح 586665716150464زهراء ستار جواد كاظم221722153023 23  66.29

72 راسب 5157535636380زهراء مازن كاظم شيال221722153024 24  0.00

63 راسب 0غغ5250غغزهراء نعيم خنياب وداعه221722153025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :
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77 ناجح 525063646250418زهراء نعيم رضيوي وادي221722153026 26  59.71

72 ناجح 555759515050394زيزف عظيم عجيل علك221722153027 27  56.29

78 ناجح 555062626255424زينب جمعه كزار جوده221722153028 28  60.57

85 راسب 5450595052350زينب جواد كاظم فرحان221722153029 29  0.00

77 راسب 5653585342500زينب حسن ياسين مشيرف221722153030 30  0.00

80 راسب 6150665065390زينب رحيم علي كاظم221722153031 31  0.00

88 ناجح 656978758159515زينب عبد الهادي فرهود علي221722153032 32  73.57

72 راسب 5050626339340زينب علي صكبان عبد ا221722153033 33  0.00

57 راسب 4025505050500زينب كاطع مكطوف عسكر221722153034 34  0.00

81 راسب 50500غ66غغسالي علي عبد الحسن معيجل221722153035 35  0.00

55 راسب 4128236051560سجى لزم جواد كاظم221722153036 36  0.00

72 راسب 3134504150260سجى معن منهل م221722153037 37  0.00

66 راسب 5060507050370سحر عطيه شمخي حميدي221722153038 38  0.00

83 ناجح 505885507057453سعاد فاضل جبر م221722153039 39  64.71

86 ناجح 617162565050436ضحى عبد المهدي صالح عبد الهادي221722153040 40  62.29

62 راسب 0غغغغ50غغدير جبار حامد غزاي221722153041 41  0.00

90 راسب 0غ50506971غفاطمه عباس جاسم م221722153042 42  0.00

81 راسب 5532655850260فاطمه مؤيد م محسن221722153043 43  0.00

83 ناجح 525056555650402منى خلف حنفيش ياسر221722153045 44  57.43

89 ناجح 525068506354426نور الهدى رافد عبد الزهره صهال221722153046 45  60.86

67 راسب 3750515050200نور عزيز خصاف عطشان221722153047 46  0.00

68 راسب 4152516150550هدى احمد عبد ا م221722153048 47  0.00

80 راسب 0غغغغ50غهدى حسين هادي عبيد221722153049 48  0.00

74 راسب 0غ50غغغغهنوف م ناصر مصدك221722153050 49  0.00

72 راسب 5050285053500هيام رحمن عوي عليوي221722153051 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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74 راسب 50500غ57غغوسن عامر ناصر ماهود221722153052 51  0.00

74 راسب 4138555030500يقين كاظم مدلول منشد221722153053 52  0.00
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