
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

2018/2017

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 505056505350381هيام رحمن عوي عليوي221722153051 1  54.43

83 ناجح 748698578976563احرار نعمه حمد ياسين221822153001 2  80.43

91 ناجح 646861658450483اديان هاشم عوده رهيم221822153002 3  69.00

75 معيد 4029345060510اسراء عبد الحسين شاهين شنين221822153003 4  0.00

92 ناجح 818996788976601افنان محمد شاكر هاشم221822153004 5  85.86

59 معيد 5439505050400الء جاسم ضيول سنوح221822153005 6  0.00

61 معيد 4132352250500ام البنين موسى حميد حدود221822153006 7  0.00

96 معيد 6150345773400انوار سالم عبد علي ياسين221822153007 8  0.00

76 معيد 6037643773530ايات صلح عبد الجبار عيفان221822153008 9  0.00

83 معيد 58420صفر73صفر58ايات عبد الجبار ثجيل جوده221822153009 10  0.00

85 ناجح 547762707150469ايمان حازم طالب عبد221822153011 11  67.00

80 معيد 6441625354660بنين عادل خلف عبد علي221822153012 12  0.00

80 معيد 67530صفر7975متقوى رشيد عبد النبي فليح221822153013 13  0.00

85 ناجح 525076507767457تقى عبد المهدي صالح عبد الهادي221822153014 14  65.29

84 معيد 61500صفر595059تقى علي شرشاب عكاب221822153015 15  0.00

85 ناجح 606584638477518حوراء جمعه محمد مطرود221822153016 16  74.00

78 ناجح 695580637875498حوراء علي حسين مسعد221822153017 17  71.14

79 ناجح 605074596450436رسل حازم جواد كاظم221822153019 18  62.29

88 ناجح 837795918392609رسل كاظم جاسم محمد221822153020 19  87.00

69 معيد 68500صفر613759رفل سالم صياح محمد221822153021 20  0.00

79 ناجح 575378657366471رواء جبار عجيل عماره221822153022 21  67.29

73 ناجح 625386556550444زهراء احمد جواد كاظم221822153023 22  63.43

83 معيد 5250425051610زهراء جاسم محمد حسين221822153024 23  0.00

م معيد 0ممممممزهراء جميل خلف علوان221822153025 24  0.00

82 ناجح 625575727276494زهراء رحيم جياد عبد الواحد221822153026 25  70.57

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

2018/2017

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 ناجح 635050727351441زهراء عادل خلف عبد علي221822153027 26  63.00

76 ناجح 616884618353486زهراء كويطع جهاد رداد221822153028 27  69.43

87 معيد 6963500صفر5678زهراء محسن ساجت مبارك221822153029 28  0.00

77 ناجح 596967637550460زهراء نعمه شبيب محمد221822153030 29  65.71

88 معيد 5043565252370زهراء نعيم خنياب وداعه221822153031 30  0.00

72 معيد 5051533655390زينب علي صكبان عبد ا221822153033 31  0.00

77 ناجح 565053625861417زينب كاطع مكطوف عسكر221822153034 32  59.57

78 ناجح 596165787450465ساره خالد عبد المير حميدي221822153035 33  66.43

66 معيد 5636505050610سجى لزم جواد كاظم221822153036 34  0.00

69 معيد 5052387150370شهد ضياء حميد علي221822153037 35  0.00

77 معيد 5651325064320عذاري مساعد كريم عبد ا221822153038 36  0.00

67 معيد 5058510صفر5073غدير جبار حامد غزاي221822153039 37  0.00

69 معيد 5032393354500غفران احمد جاسم حسين221822153040 38  0.00

73 معيد 0م505050م51غفران باسم وحيد سباهي221822153041 39  0.00

73 معيد 6142506063540فاطمة ستار زويد عيسى221822153042 40  0.00

82 ناجح 555050677150425فاطمه عباس جاسم محمد221822153043 41  60.71

54 معيد 0م2864%2314مفاطمه قصي ابراهيم نعمه221822153044 42  0.00

82 ناجح 716571718878526فاطمه محمد حسن باقر221822153045 43  75.14

67 معيد 6821755169500فردوس نهار عجيل عماره221822153046 44  0.00

77 ناجح 695458556866447منتهى صكبان راضي جلود221822153049 45  63.86

80 ناجح 696472586451458نبأ يحيى جواد كاظم221822153050 46  65.43

80 معيد 54510صفر605741نرجس صبار عجيل عماره221822153051 47  0.00

91 ناجح 887897819282609نور الهدى عادل حميد جسام221822153052 48  87.00

77 معيد 5468396250500نور صباح يوسف شبيب221822153053 49  0.00

72 معيد 61350صفر504252نور عزيز خصاف عطشان221822153054 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

2018/2017

المدرســــــــة :

153رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

79 معيد 796062500صفر63هبه فهد خليف عنبر221822153055 51  0.00

71 معيد 6637505551500هدى دعيبل تالي خليفه221822153056 52  0.00

75 معيد 5634505461500هدى ماجد كاظم عويز221822153057 53  0.00

87 ناجح 626672665670479هناء محمد عجيل عماره221822153058 54  68.43

76 معيد 905769720صفر68وسن عامر ناصر ماهود221822153059 55  0.00

65 معيد 5033353658300يقين كاظم مدلول منشد221822153060 56  0.00

المشاركون

56 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 32 24 % 42.86

 100.00

الممتحنون
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54 

54 
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52 

50 
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 64.15 75.93 77.78 100.00 82.69 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


