
52474.86ناجح98797268717165 اثار كاظم نعمه جبر1221612117001
00معيدصفر896860643553 ازهار شناوه عبد منادي2221612117002
00معيدصفر50مم57صفر88 اسماء اسعود جابر حسوب3221612117003
00معيدصفر6175مصفر8968 اسيل جاسم شهد حسن4221612117004
00معيد24صفر7530533038 اطياف حسين عليوي حسين5221612117005
00معيد84515253366250 التفات وليد فليح عبيد6221612117006
63891.14ناجح96889288859396 امال رشيد عطشان صيوان7221612117007
46165.86ناجح86655771526862 امال محسن عجيل مالجي8221612117008
00معيدممصفر8180م88 امنه خير الدين مطير جبل9221612117009
00معيد84516740302556 انتظار صباح بهلول جالل10221612117010
54678ناجح91778968757175 ايمان جليل احمد بطي11221612117011
00معيد34صفر7140صفر83صفر ايمان نصار ملحم علي12221612117012
00معيد91766252346257 ايمان هاشم جخيور راشد13221612117013
00معيدصفرصفرصفر88596750 تبارك علوان جابر حطحوط14221612117014
00معيد95656777395056 دعاء سلمان عوده حمود15221612117015
00معيد506568صفر957562 رحاب حميد حسين حبيب16221612117016
00معيدصفر323152صفر9034 رسل خضير حسن جاسم17221612117017
00معيد88596655384250 رسل رياض نعيم خضير18221612117018
54577.86ناجح95817370828262 رسل عبد علي شالكه محيسن19221612117019
41258.86ناجح84675050535058 رواء عدنان سلمان فرحان20221612117020
00معيدم3641صفرم8650 زهراء اسعد منشد ناجي21221612117021
45164.43ناجح88685067536065 زهراء كاظم شمخي برهان22221612117022
00معيد84507185صفر9874 زينب حسن حسين كنهر23221612117023
00معيد94585550243550 زينب حسين مشني فرحان24221612117024
00معيد50مصفرصفر957489 زينب سليم نصيف كريم25221612117025
47467.71ناجح97676861507556 زينب عدنان داود شامي26221612117026
00معيد7868صفر95899078 زينب علي عبد الزهره مهوس27221612117027
00معيد92505041313250 زينب فالح حسن عبيد28221612117028
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00معيد50مصفر82585035 زينب مزهر وحيد مبارك29221612117029
44062.86ناجح91677058515152 ساره عبد الرزاق عريبي عويد30221612117030
00معيد63صفر9238505356 سجى جبار عجيل مطير31221612117031
00معيد81545054374050 سجى جليل ياسر كسار32221612117032
00معيدصفر3360%7714صفر96 شيماء عبد الخالق داخل عبد العزيز33221612117033
00معيد50م37صفر875059 ضحى حسين لعيبي مزعل34221612117034
00معيد5942293750اثنان88 عذراء رشيد فارس حسن35221612117035
68197.29ناجح10094100929798100 عذراء عبود فلغوص حرز36221612117036
42861.14ناجح93686057505050 غفران ثامر نعيم حسين37221612117037
00معيد506567خمس916868 فاطمة جاسم محمد جلود38221612117038
55178.71ناجح93826962808283 فاطمة سعد شالكه محيسن39221612117039
00معيدصفر30صفرصفر965858 لمياء حسين منذر مريهج40221612117040
00معيدم514150صفر9155 ليلى حميد ضاحي شرهان41221612117041
00معيدصفر866278505050 مروه غني احمد بطي42221612117042
00معيدممصفرصفر91صفر93 مريم فالح منصور رجاب43221612117043
50772.43ناجح90768769526964 ميالد علي فلغوص حرز44221612117045
00معيد68صفر9775806450 هاجر كامل شالكه محيسن45221612117046
00معيد86503030314050 هاله عبد الكريم عبد الرزاق كاظم46221612117047
00معيد7260736377صفر94 هبه ماجد فاضل ساجت47221612117048
51473.43ناجح90618183626770 هجران فليح حسن عجيل48221612117049
40958.43ناجح90515150545063 هجران كاظم خلف عباس49221612117050
53476.29ناجح99838080635079 وجدان حنظل كاظم لفته50221612117051

160 50
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون

%32 34
المعيدون

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتالفيزياءالكيمياءالرياضياتاألحياءاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

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

الدور األول
ثانوية خديجة الكبرى للبنات

2016/2015
مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

العلمي

عمار إمساعيل خليل زكي
مدير المركز


