
38254.57ناجح73505050505257 مريم ساير سعود ذياب1221522153054
37653.71ناجح62515062515050 ميسم حميد جعفر عبد اهللا2221522153056
39556.43ناجح75595051515554 وجدان حامد مردان هادي3221522153072
46366.14ناجح86626084625950 ازهار رشاد داود سلمان4221622153002
39856.86ناجح79505059506050 اسماء عزيز خريبط شريجي5221622153003
49670.86ناجح87556776747463 ام البنين عدنان عبد عوده6221622153004
00راسب78382569347050 اماني حمود جابر نصار7221622153005
43662.29ناجح87546272515753 انعام ناجي عطيه بشير8221622153006
00راسب72505050505235 انوار كاطع جخم عبيد9221622153007
41459.14ناجح80595065505951 ايات عزيز مالح عواد10221622153010
00راسب5958غ75635556 براء مسير محمد ناصر11221622153011
00راسب84532857235334 بلسم جاسم محمد طعمه12221622153012
41158.71ناجح79565051545665 تقوى خلف شراد محمد13221622153013
00راسبغ50غغغغ69 جيهان رحيم عوده محسن14221622153014
00راسب75505057355040 حنين جبار منصور شناوه15221622153015
38354.71ناجح66505050506651 حنين فاخر ضيدان عوده16221622153017
40057.14ناجح73516750565350 حوراء جبار شيحان مسعود17221622153018
38555ناجح64505961505051 حوراء عقيل حنون حسون18221622153019
00راسبغ50غغغ8150 حوراء فاضل نجي ياسين19221622153020
48669.43ناجح80695970846856 دالل عباس حمود سمير20221622153021
00راسب71533350505038 رانيا صاحب صبر غذام21221622153022
00راسبغغ9050505174 رند عباس مكطوف جالب22221622153024
00راسب76505050505936 رواسي فالح حلو عبود23221622153025
38054.29ناجح71505051535550 ريام عالء عبد الحسين حسن24221622153026
00راسب80595050505237 زمزم حميد سعدون سلمان25221622153027
00راسب68505055505038 زهراء عباس شريف زاهي26221622153029
00راسب65503859536050 زيزف عظيم عجيل علك27221622153031
00راسب70505050506229 زينب حسن ياسين مشيرق28221622153032

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتاالقتصادالجغرافيةالرياضياتالتأريخاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة- وزارة التربية 
المدرســة :

 الدور الثاني
اعدادية بدر الكبرى للبنات

2016/2015

مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
أدبي

مشروع الدفتر االلكتروين/         - مركز فحص الدراسة االعدادية   األديب

عماد كاظم سلمان
مدير المركز



42460.57ناجح95585060615050 زينب حيدر كاظم لكاش29221622153033
00راسب83535050405134 زينه عامر حاتم فنجان30221622153034
40557.86ناجح80505050656050 ساره حسن ساجت عويد31221622153035
00راسب72505037505036 ساره شريف عجاج محمد32221622153036
00راسب62505769355027 ساره غالب ناصر حسن33221622153037
40257.43ناجح74505855655050 سجى فائز مطرود راهي34221622153038
49470.57ناجح86686065707768 سرور عطوان عبد الواحد مبروك35221622153040
00راسب77515051215950 ضحى عبد المهدي صالح عبد الهادي36221622153042
00راسب59506165غغ88 فرح عماد حسين علوان37221622153043
43762.43ناجح77585763815150 كوثر بدر جار اهللا راشد38221622153044
43462ناجح84575068636250 مها جاسم علي خزيعل39221622153045
41759.57ناجح70505061696750 نوار همام مجيد جاسم40221622153046
39656.57ناجح86505050575350 نور فليح سرحان توماس41221622153047
46065.71ناجح86505080547664 نور ندام عبيد عطيب42221622153048
00راسب84565066276050 هبه سامي موازي حسن43221622153050
39356.14ناجح70505053525563 هدى طلب حنون فضيل44221622153051
44163ناجح92635750506465 هدير حسين شافي فياض45221622153052
40357.57ناجح78535750506055 هدير ناظم ذجر كاظم46221622153053
00راسب76383353505034 هيام رحمن عوي عليوي47221622153054
00راسب78545071417752 ورود خلف عليوي اوهيب48221622153056
41158.71ناجح86575059505950 يقين سمير مهدي راضي49221622153057
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