
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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 5332572253500بلسم جاسم م طعمه221622153012 1  0.00

81 معيد 5539703364500اسراء عبد ا راضي حمد221722153001 2  0.00

54 معيد 0تسع28%2417%17واحدالء جاسم ضيول سنوح221722153002 3  0.00

92 معيد 0صفر4171صفر6129انمار اسعد تبينه عباس221722153003 4  0.00

91 معيد 57680صفر767783براء مسير م ناصر221722153004 5  0.00

82 معيد 5433503740410بشرى رحيم علي كاظم221722153005 6  0.00

78 معيد 5642775064520تقى عبد المهدي صالح عبد الهادي221722153006 7  0.00

71 معيد 5450622152500حنين جاسم عبد حسين221722153008 8  0.00

77 معيد 0صفر3931505037حنين صادق مزهر شريف221722153009 9  0.00

89 معيد 6440815775550حنين كاظم خلف شناوه221722153010 10  0.00

72 معيد 5227643053500حوراء جمعه م مطرود221722153011 11  0.00

79 معيد 6450635361390دعاء حسين عبد حبيب221722153012 12  0.00

55 معيد 5553532454350دعاء محمود شاكر كشيش221722153013 13  0.00

82 معيد 50380صفر425064رسل حازم جواد كاظم221722153014 14  0.00

95 معيد 92610صفر7081صفررسل عبد الحسن سلمان ثجيل221722153015 15  0.00

91 معيد 5370590صفر30صفررسل كاظم جاسم م221722153016 16  0.00

89 معيد 903673670صفر61رسل نجم عبد الرضا حسين221722153017 17  0.00

92 معيد 7265300صفر57صفررنا صدام رزاق كاظم221722153018 18  0.00

89 معيد 6973750صفر8263رند عباس مكطوف جلب221722153019 19  0.00

76 معيد 0صفر3842م5541رواسي فالح حلو عبود221722153020 20  0.00

62 معيد 0صفر2350صفرممزمن حسين عبد المنعم فنون221722153021 21  0.00

82 معيد 4128523837390زهراء جاسم م حسين221722153022 22  0.00

93 معيد 5842652861500زهراء ستار جواد كاظم221722153023 23  0.00

72 معيد 5142535638370زهراء مازن كاظم شيال221722153024 24  0.00

63 معيد 0صفر23525036صفرزهراء نعيم خنياب وداعه221722153025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



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 :2
ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5250633962500زهراء نعيم رضيوي وادي221722153026 26  0.00

72 معيد 5520592041500زيزف عظيم عجيل علك221722153027 27  0.00

78 معيد 5527622962550زينب جمعه كزار جوده221722153028 28  0.00

85 معيد 0صفر5052صفر5450زينب جواد كاظم فرحان221722153029 29  0.00

77 معيد 2539420م5633زينب حسن ياسين مشيرف221722153030 30  0.00

80 معيد 0صفر6150662665زينب رحيم علي كاظم221722153031 31  0.00

88 معيد 6569783381590زينب عبد الهادي فرهود علي221722153032 32  0.00

72 معيد 5042622338350زينب علي صكبان عبد ا221722153033 33  0.00

57 معيد 36380%41265019زينب كاطع مكطوف عسكر221722153034 34  0.00

81 معيد 34663250500صفرسالي علي عبد الحسن معيجل221722153035 35  0.00

55 معيد 34382451380صفرسجى لزم جواد كاظم221722153036 36  0.00

72 معيد 50320%5017صفر39سجى معن منهل م221722153037 37  0.00

66 معيد 5031503335340سحر عطيه شمخي حميدي221722153038 38  0.00

83 معيد 5058852270570سعاد فاضل جبر م221722153039 39  0.00

86 معيد 622750500صفر61ضحى عبد المهدي صالح عبد الهادي221722153040 40  0.00

62 معيد 400%2911صفر50صفرغدير جبار حامد غزاي221722153041 41  0.00

90 معيد 50506971340صفرفاطمه عباس جاسم م221722153042 42  0.00

81 معيد 5527652450280فاطمه مؤيد م محسن221722153043 43  0.00

81 ناجح 555068646152431فاطمه م نتيشون علوان221722153044 44  61.57

83 معيد 5250562656500منى خلف حنفيش ياسر221722153045 45  0.00

89 معيد 5250685063220نور الهدى رافد عبد الزهره صهال221722153046 46  0.00

67 معيد 0%51263116%14صفرنور عزيز خصاف عطشان221722153047 47  0.00

68 معيد 3552516150290هدى احمد عبد ا م221722153048 48  0.00

80 معيد 4250282031200هدى حسين هادي عبيد221722153049 49  0.00

74 معيد 2850280صفر3129هنوف م ناصر مصدك221722153050 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



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 :3
ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 0صفر5053صفر3932هيام رحمن عوي عليوي221722153051 51  0.00

74 معيد 31574250500صفروسن عامر ناصر ماهود221722153052 52  0.00

74 معيد 3731552534250يقين كاظم مدلول منشد221722153053 53  0.00

المشاركون

53 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


