
00راسب19%5350 23 725650 جروح مزھر تركي كاظم1221512163013
00راسب5050غ 93775277 اسراء علي كامل شریف2221612163004
00راسبغ 50غ 90555552 اسماء موحان محسن عبید3221612163006

00راسبغ 64غ 100745765 انوار قاسم محمد خضر4221612163014
00راسبغ غ غ 98787050 بنت الھدى جواد بغدادي سلمان5221612163022
00راسبغ غ 5350غ 9350 بنین مھدي حسین سفاح6221612163023
00راسبغ 50غ 50غ 9865 تقى حیدر حسین نصار7221612163025
00راسب38 876250505050 حنان كریم كاظم زاجي8221612163027
40257.43ناجح50 925159505050 حوراء امیر شریف رضا9221612163028

00راسبغ 50غ غ 1005850 دعاء محسن علي علیوي10221612163038
00راسب25 415050 1005750 دموع اسماعیل جلیل كزار11221612163040
00راسبغ 51غ 85586250 دنیا محیسن جدوع سلمان12221612163041
00راسبغ 5055غ غ 9868 رحاب مھدي محمد حمیدي13221612163043
00راسب24 غ غ 98615050 زھراء سالم صبیح عطیھ14221612163049
00راسبغ 50غ غ 925050 زھراء ساھر سعید عبد هللا15221612163050

00راسب59 2560 100765474 زھراء طارق مطر ھداد16221612163052
00راسب728783غ غ 10072 زھراء عباس علي مشخول17221612163053
00راسب5050غ 95616666 زھراء علي كامل شریف18221612163055
45064.29ناجح75 72 9351505950 زھراء كاظم جوده محمد19221612163056
44563.57ناجح70 936250705050 زھراء نادر عطیھ حسین20221612163058
00راسبغ 927582575058 زھراء وحید صبر ثامر21221612163061
00راسبغ 50غ 50غ 8558 زھراء یوسف یعكوب محسن22221612163062
00راسبغ غ غ 91655050 زینب جاسب أشعیل جرمد23221612163063
00راسبغ 8782غ 989293 زینب عمار یاسر سلطان24221612163067
00راسبغ 5050غ 57غ 90 زینب مھدي جبر بجاي25221612163069
00راسبغ 927962685077 زینب ھاشم رزاق خلف26221612163070
00راسب39 2552 90636462 ساره نوري جبار عبد الحسین27221612163071
00راسب7958غ 99878182 سجى اسعد رحم جلود28221612163072

المعدلالمجموعالنتیجةاللغاتالفیزیاءالكیمیاءالریاضیاتاألحیاءاالنكلیزیةالعربیةاالسالمیة االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

وزارة التربیة - اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة
المدرســة :

الدور الثالث
اعدادیة بردى للبنات

2016/2015
مدیریة تربیة :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

العلميمركز فحص الدراسة االعدادية  /         - مشروع الدفتر االلكتروني

عمار إسماعیل خلیل
مدیر المركز



46266ناجح61 926673705050 سھاد كاظم عطیھ معیجل29221612163077
00راسبغ 945257675058 شروق غني حمود یعكوب30221612163079
46366.14ناجح57 6168 99635065 شیماء بشار علي فدعوس31221612163081
00راسبغ غ 9578866764 شیماء قاسم طعیمھ عباس32221612163082
00راسبغ 50غ 93505050 شیماء كریم جبار دنان33221612163083

00راسبغ 50غ 100576150 غدیر عواد رھیف حسن34221612163087
00راسبغ غ غ 100647474 فاطمھ عارف عبد الجلیل ھداد35221612163093
43762.43ناجح57 995851685054 فاطمھ كامل شكر حسین36221612163094

00راسب50غ غ 100856581 كوثر حریجھ كیوش والي37221612163096
00راسبغ 50غ غ 735150 مریم نعمھ محمد عزیز38221612163102

46866.86ناجح60 1006562705061 میاده كریم حنون عبود39221612163104
00راسبغ غ 9582698550 نور رحیم محسن علیوي40221612163109
00راسبغ 50غ 93575067 نور عبد هللا علي شیال41221612163110
00راسبغ 5050غ غ 9763 نور كریم خلف مرزوك42221612163111

00راسبغ غ غ 100755087 ھبھ عبد الحسین زاید رویح43221612163113
00راسبغ 937969غ 10091 ھدى رزاق طعیم عبد هللا44221612163116
42961.29ناجح54 965757565455 ھند محمد كاظم بدیوي45221612163117

837 45
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%17.78
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