
٠٠معيد٩٦٧٣٧٥٥٠٢٣٤٢٥٨ آيات كريم محيبس جاسم١٢٢١٥١٢١١٦٠٠١
٠٠معيدممممممم ابتهال تركي خريبط جودة٢٢٢١٥١٢١١٦٠٠٢

٤٥٦٦٥,١٤ناجح٨٦٦٩٥٣٥٨٥٩٦١٧٠ ازهار جاسم زباله نجم٣٢٢١٥١٢١١٦٠٠٣
٠٠معيد٣٧عشرم٥٣٤٢٤٠٢٨ اسيل كمال عبد الرزاق صيوان٤٢٢١٥١٢١١٦٠٠٥
٠٠معيد٨٠٦٣٥٠٢٦٣٩٢٢٥٠ اغاريد فيصل ثويني فرحان٥٢٢١٥١٢١١٦٠٠٦
٠٠معيد٪٥٠١١اربع٥٠٪٩٤٧٩١٤ افراح حسين عبار ياسر٦٢٢١٥١٢١١٦٠٠٧
٠٠معيد٨٨٦٤٦٧٥٠٥٠٣٤٦١ امل حسين جواد طارش٧٢٢١٥١٢١١٦٠٠٨
٠٠معيد٦٢صفر٨٠٦٤٧١٦١٦١ انوار باقر ناشي مبارك٨٢٢١٥١٢١١٦٠٠٩
٠٠معيدصفر٧٢٦٣٣٤٢٩٣٦٣٢ بنت الهدى عقيل كاظم جبر٩٢٢١٥١٢١١٦٠١١
٠٠معيد٣٥٥٣٪٧١٥٠٩٣٤٣١٤ تأمل عادل شعالن طراد١٠٢٢١٥١٢١١٦٠١٢
٠٠معيد٩٤٩٠٢٩٧١٩٥٨٩٧٨ حوراء حافظ محمد نكيان١١٢٢١٥١٢١١٦٠١٤
٠٠معيد٥٠٣٢٥٠صفر٧٧٥٤٤٢ خديجه احمد مطشر احمد١٢٢٢١٥١٢١١٦٠١٥
٠٠معيد٥٤٥٠٦٣صفر٨٦٧١٧١ خديجه كريم مثاري كسار١٣٢٢١٥١٢١١٦٠١٦
٠٠معيد٢٣مم٦٨٧٦٤٠٥٠ رجاء ماجد هاشم محسن١٤٢٢١٥١٢١١٦٠١٧
٠٠معيد٧٧٧٥٥٦٤١٦٦٥٥٦٠ رسل ستار محمد صالح١٥٢٢١٥١٢١١٦٠١٨
٤١٤٥٩,١٤ناجح٧٤٧٣٥١٥٠٥٠٥١٦٥ روان موسى عويد غزاي١٦٢٢١٥١٢١١٦٠١٩
٠٠معيدصفر٥٤٩٢٧٥صفر٨٧٨٤ زهراء عادل سلمان ناصر١٧٢٢١٥١٢١١٦٠٢٠
٠٠معيد٦٦م٧٣م٩٤٧٥٧٤ زهراء عادل عبد اللطيف دوخي١٨٢٢١٥١٢١١٦٠٢١
٠٠معيدصفر٦٧مم٨٨٨٢٧٩ زينب حاجم شمخي جبر١٩٢٢١٥١٢١١٦٠٢٣
٠٠معيد٣٧٣٩٦٤صفر٧٨٣٩٣٧ زينب سمير عداي كاظم٢٠٢٢١٥١٢١١٦٠٢٤
٠٠معيد٦٧٩٢٨١صفر٨٩٨٨٨٠ زينب صالح عبد الحسين كحيني٢١٢٢١٥١٢١١٦٠٢٥
٠٠معيدصفرم٥٩م٩٠٨٢٥٠ زينب عادل عبد اللطيف دوخي٢٢٢٢١٥١٢١١٦٠٢٦
٠٠معيد٧٥٥٨٤٠٢٠٣٦٣٦٥٠ زينب عنبر لهمود علي٢٣٢٢١٥١٢١١٦٠٢٧
٠٠معيدصفرم٨٨صفر٩١٨٣٨٣ زينب محيبس خضير عبيد٢٤٢٢١٥١٢١١٦٠٢٨
٠٠معيدممممممم زينه سلمان ياسر زعيبل٢٥٢٢١٥١٢١١٦٠٢٩

٠٠معيد٥٩م٥٠صفر٥٤٥٠٣٧ ساره محمد علوان حسن٢٦٢٢١٥١٢١١٦٠٣٠
٠٠معيد٥٨٧٩٨٨م٩٣٨٥٦٩ ساره صالح خليوي شالش٢٧٢٢١٥١٢١١٦٠٣١
٤٧٦٦٨ناجح٨٠٨٥٧٤٧٧٥٩٥٠٥١ ساره صالح مهدي لفته٢٨٢٢١٥١٢١١٦٠٣٢

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتالفيزياءالكيمياءالرياضياتاألحياءاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

مشروع الدفتر االلكتروني- مركز فحص الدراسة االعدادية  اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة- وزارة التربية 
المدرســة :

الدور األول
اعدادية سكينة للبنات
٢٠١٥/٢٠١٤

مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

زهير حسن علي
مدير المركز



٦٤٩٩٢,٧١ناجح٩٥٩١٨٨٩٢٩٨٨٩٩٦ ساره علي صبيح جالب٢٩٢٢١٥١٢١١٦٠٣٣
٠٠معيد٧٦٦١٦٨٥٦٢٦٥٠٧٧ ضحى عبد عذيب محسن٣٠٢٢١٥١٢١١٦٠٣٤
٥٣٢٧٦ناجح٨٤٨٠٧٢٦٤٧٦٧٢٨٤ غفران حسن فزع كاظم٣١٢٢١٥١٢١١٦٠٣٥
٠٠معيد٥٧م٣٣صفر٧٧٧٠٦٥ غفران عيدان عبد الحسين هادي٣٢٢٢١٥١٢١١٦٠٣٦
٠٠معيد٣٠٢٥٥٠صفر٦٦٥٦٥٠ كوثر حمد اهللا كاظم زغير٣٣٢٢١٥١٢١١٦٠٣٧
٥٠١٧١,٥٧ناجح٨٠٧٠٧١٧٣٨٠٦٠٦٧ مريم فالح حسن نعيم٣٤٢٢١٥١٢١١٦٠٣٩
٠٠معيد٣٠٪١٥٪٦٩٥٩٣١٢١١٦ منى حاجم جلود سمير٣٥٢٢١٥١٢١١٦٠٤٠
٠٠معيد٢٤مصفرصفر٧٥٥٩٢٣ مها ناصر محسن نعيمه٣٦٢٢١٥١٢١١٦٠٤١
٠٠معيدم٩٠٩٥٨٥٨٦٨٠٧٧ ميعاد صالح ياسر فزع٣٧٢٢١٥١٢١١٦٠٤٢
٠٠معيد٥٦٥٥٦١صفر٨٦٨١٧٣ نور ثامر جخيور محمد٣٨٢٢١٥١٢١١٦٠٤٣
٠٠معيد٧٦م٦٤صفر٩٨٩٤٨٤ نور عباس جاسب نابت٣٩٢٢١٥١٢١١٦٠٤٤
٤٩١٧٠,١٤ناجح٦٩٧٩٧٣٦١٧٤٨٠٥٥ نور محمد ناصر حسين٤٠٢٢١٥١٢١١٦٠٤٥
٠٠معيدصفر٥٩صفرصفر٩٢٨٢٧١ هدى سعيد عبد مري٤١٢٢١٥١٢١١٦٠٤٦
٠٠معيد٥٠٦٥٥٠صفر٧٢٦١٥٠ هدى عبد السادة عناد عودة٤٢٢٢١٥١٢١١٦٠٤٧

٧٠ ٤٢
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١٦,٦٧ ٣٥
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