
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 بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

90 معيد 5136502921300آراء حافظ شمخي ياسر221752153001 1  0.00

83 معيد 6550503550570اثمار جبار علي كاظم221752153002 2  0.00

82 معيد 6650503024350اديان جبار فرج سمير221752153003 3  0.00

97 معيد 0م889282م76اديان صبار موسى كاظم221752153004 4  0.00

81 ناجح 695557686552447ازهار حسين حواس ياهن221752153005 5  63.86

68 معيد 0صفر592425صفر57اسراء علي تايه علي221752153006 6  0.00

89 معيد 675058420صفر76اسوار طعمه عذافه شمران221752153007 7  0.00

66 معيد 0صفرم50223532الء حسين سامي م221752153008 8  0.00

67 معيد 5230505026350الء عباس رشيد هاشم221752153009 9  0.00

84 معيد 260مم392738الهدى عباس ياسر خفيف221752153010 10  0.00

51 معيد 0مصفرعشرصفر24%19اماني وحيد ردام طهماز221752153011 11  0.00

90 معيد 5054545061320ايات علي زياد كاظم221752153013 12  0.00

87 معيد 770%12%67756717ايسر عباس عواد بنيد221752153014 13  0.00

71 معيد 5066504142410ايمان عبادي علي جاسم221752153015 14  0.00

67 معيد 0%15صفر50253727ايمان فاخر حسن حافظ221752153016 15  0.00

81 معيد 410صفر55245027ايه علي سلمان جبار221752153017 16  0.00

74 معيد 512239540م56بتول احمد جاسم م221752153018 17  0.00

97 ناجح 9385939689100653تبارك صالح فيصل ناجي221752153019 18  93.29

95 ناجح 756473857778547تبارك يوسف حواس ياهن221752153020 19  78.14

54 معيد 0صفر34صفر2950صفرتهاني عبد ا عمير خنجر221752153021 20  0.00

93 معيد 40290صفر716754حليمه عادل خريبط لفته221752153022 21  0.00

92 معيد 6050525041500حنين حسين نزيل سعدون221752153023 22  0.00

82 معيد 55550صفر5855صفرحنين م كاظم حسين221752153024 23  0.00

87 معيد 0صفرصفرصفر725060حوراء صادق حسين عبد ا221752153025 24  0.00

91 ناجح 745077586462476حوراء عباس خلف سفاح221752153026 25  68.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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56 معيد 31250صفر533050حوراء عبد الرضا شلل رحيمه221752153027 26  0.00

86 معيد 50210صفر695058حوراء قاسم مظلوم عطيه221752153028 27  0.00

77 معيد 700مم57صفر52ختام جبار جوني نعيم221752153029 28  0.00

89 ناجح 667160535058447دعاء حسين كاظم زاير حسين221752153030 29  63.86

72 معيد 5650535552360دعاء شعيث خيته كريم221752153031 30  0.00

74 ناجح 575155505050387رانيا احمد بدر صكر221752153032 31  55.29

79 معيد 240ثمان29صفر5551رشا حسين فرحان عبد الحسين221752153033 32  0.00

92 ناجح 756392596557503رنا عباس هادي بندر221752153034 33  71.86

88 معيد 0صفر7063675650روان علي نعمه خافور221752153035 34  0.00

86 معيد 3735380صفر5841ريام باسم عبد علي حريجه221752153036 35  0.00

69 معيد 0صفرصفر5150صفر50ريام رحمن عوي عليوي221752153037 36  0.00

89 معيد 0صفر7664879081زمزم راشد جابر بحير221752153038 37  0.00

88 معيد 0م57صفر236058زهراء انور شريف حمد221752153039 38  0.00

85 معيد 620م7369صفرصفرزهراء سعد عباس كاظم221752153040 39  0.00

91 معيد 680%7039577913زهراء شريف عبد الحسن عباس221752153041 40  0.00

90 معيد 400مم666580زهراء عدنان شعيث خلف221752153042 41  0.00

92 معيد 898779840م92زهراء كريم حسين علوان221752153043 42  0.00

75 معيد 0صفر34صفر665071زهراء ليث ثامر عناد221752153044 43  0.00

82 ناجح 837390839081582زينب حسين عبد حبيب221752153045 44  83.14

76 معيد 503750240صفر54زينب عذاب حسون عباس221752153046 45  0.00

86 ناجح 697884689096571زينب علي حسين م221752153047 46  81.57

79 معيد 6768615041420زينب كريم محيبس جاسم221752153048 47  0.00

90 معيد 940مصفر78صفرصفرزينه سعد عباس كاظم221752153049 48  0.00

80 معيد 50300صفر573672ساره جاسب ناصر خضير221752153050 49  0.00

93 معيد 0صفرصفر84948551ساره عبد الله عطشان فارس221752153051 50  0.00

مدير المركز
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89 ناجح 817285735790547ساره م عبد العالي عبد الحسن221752153052 51  78.14

72 معيد 5039635050500ساره هوسان شامي حمزه221752153053 52  0.00

74 معيد 290صفرصفر604054سجى ثامر مطشر مناحي221752153054 53  0.00

67 معيد 4030505036290سجى جواد كاظم جبار221752153055 54  0.00

80 ناجح 605050505458402سجى رحيم عبد لعيوس221752153056 55  57.43

88 معيد 675961500صفر71سجى موسى هاشم م221752153057 56  0.00

83 ناجح 729678856181556سجى يعقوب يوسف حواس221752153058 57  79.43

81 ناجح 655674647570485سمر موفق شالوش عبد مناف221752153059 58  69.29

50 معيد 503234300صفر50شهد حسين طالب مغامس221752153060 59  0.00

57 معيد 5030533542380صابرين ياسين عبد ا حسين221752153061 60  0.00

80 معيد 0صفر7262643850عذاري علي حسين عبد ا221752153062 61  0.00

73 معيد 0صفرصفر50266126عذراء موسى رحيم ورد221752153063 62  0.00

77 معيد 555065300م56عفاف احمد جاسم م221752153064 63  0.00

77 معيد 0مصفرصفر56صفر60عهود علي كريم م221752153065 64  0.00

79 ناجح 676173747557486غدير ريسان ناصر جابر221752153066 65  69.43

72 معيد 5031503741500فاطمه سالم شريف هليل221752153067 66  0.00

79 معيد 0ممصفر715155فاطمه م عكله فرحان221752153068 67  0.00

58 معيد 29220صفر414250فاطمه م مجيد جبار221752153069 68  0.00

91 ناجح 949489787981606قنوت ابيش حسين عليوي221752153070 69  86.57

70 معيد 260مم502963مروه حسن مطر ذياب221752153071 70  0.00

83 ناجح 856283646965511مروه علي صياح غافل221752153072 71  73.00

81 معيد 6632705050380مريم حسين عليوي م221752153073 72  0.00

86 ناجح 868975889380597مريم خاطر خليف نظيف221752153074 73  85.29

80 معيد 420صفرصفر552050مريم قاسم علي رسن221752153075 74  0.00

93 ناجح 868083847971576منار عباس هاشم م221752153076 75  82.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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72 معيد 500مم504255مناهل حسن مطر ذياب221752153077 76  0.00

84 ناجح 645670795573481ندى موسى فاخر حسن221752153078 77  68.71

71 معيد 320صفرصفر636455نوال سالم كريم سليمان221752153079 78  0.00

70 معيد 0صفر30م53صفر50نور الهدى طارق عبد الرضا جاسم221752153080 79  0.00

64 معيد 0سبع50%5011اثنتانصفرنور الهدى نعيم سلمان موسى221752153081 80  0.00

75 ناجح 695057505159411نور حسين وحيد بادي221752153082 81  58.71

67 معيد 5525515139500نور راغب لعيوس هليل221752153083 82  0.00

62 معيد 0%61275018م60نور سعدي جاسم م221752153084 83  0.00

70 معيد 50500صفر625042نور عدنان صكبان غضيب221752153085 84  0.00

77 ناجح 565050505050383نورس شلش طعمه محسن221752153086 85  54.71

70 معيد 5567533150300هاجر علي سلطان عباس221752153087 86  0.00

73 معيد 290صفرصفر423050هبه كاظم جاسم م221752153088 87  0.00

90 معيد 7254513841830هدى رحيم عجيمي مزعل221752153089 88  0.00

85 معيد 5525552839330هدى عبد علي عكال معله221752153090 89  0.00

74 معيد 500مصفر635950هدى وداد شنون عبد علي221752153091 90  0.00

89 معيد 0صفر867578اثنتان80هدير كامل جبار كاطع221752153092 91  0.00

المشاركون

91 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 70 21 % 23.08

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

91 

91 

 87.91

91 

80 

86  9185 81 86 0 

47 84 42 44 39 0 

 54.65 92.31 49.41 54.32 45.35 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


