
00معيد86505052395157 ايه نوري جبر زغير1221512189004
00معيد6258مم785657 دعاء راجي طبك حمادي2221512189009
00معيدصفرم60صفر906550 ابتهال قاسم حمود محيسن3221612189001
00معيد505662صفر1006656 ايات علي حسين جاسم4221612189002
00معيدصفر3156صفر946250 ايات محمد طلب حشيش5221612189003
00معيد96615058556923 براء كريم خليل علي6221612189004
00معيد100695059505540 بشرى كاظم راضي حمود7221612189005
00معيد91575750366232 حنين كريم جهيد عبد الحسن8221612189006
50772.43ناجح97615976788650 دعاء عبد الوهاب رزوقي حسن9221612189008
56680.86ناجح100808979749450 دعاء كاظم بشير مطير10221612189009
00معيد92715941557639 دعاء كريم جهيد عبد الحسن11221612189010
45865.43ناجح99506070636650 دعاء كريم صغير رحيم12221612189011
00معيد100815176415519% رحاب فرحان سعيد حسين13221612189012
00معيد516632مصفر9056 رسل حنون عبد كزار14221612189013
00معيدمم9063645334 رسل خليل ابراهيم حسين15221612189014
48969.86ناجح95757453677451 ريام محسن دخيل حنين16221612189015
00معيد776459مصفر8874 زهراء سالم خضير عذيب17221612189017
49871.14ناجح98768253646263 زهراء عبد الحسين كاظم فليح18221612189018
55979.86ناجح100849663668169 زهراء عبد الستار كاظم عطشان19221612189019
00معيد669050م987065 زهراء ياسين جليل كزار20221612189020
65193ناجح95889888949494 زينب حسن هادي بويج21221612189021
46366.14ناجح100725882505150 زينب حميد ردام فرهود22221612189022
00معيدصفر6276م1008164 زينب رزاق عبد االمير عليوي23221612189023
54377.57ناجح98777384578074 زينب عبد الحسين فليح حسن24221612189024
00معيدصفر966150723050 زينب ناهض حسين عليوي25221612189025
00معيدصفر56صفر98587761 سجى علي جباري عكاب26221612189026
00معيد93503653304135 سهاد عباس فرحان خيون27221612189027
00معيدصفر78صفر78صفر9784 ضحى ضياء حامد حسن28221612189028

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتالفيزياءالكيمياءالرياضياتاألحياءاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

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

الدور األول
ثانوية الطيبات اللبنات
2016/2015

مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

العلمي

عمار إمساعيل خليل زكي
مدير المركز



63190.14ناجح95869494899182 فاطمة جاسب هاشم دحام29221612189030
00معيدصفر6892صفر988889 فاطمة صالح محسن عليوي30221612189031
00معيدمستماربع965462 فاطمة عبد الكريم عبد علي حسين31221612189032
00معيد90636150365062 مريم محسن دخيل حنين32221612189033
47567.86ناجح97626365566765 ميعاد عواد عبيد مطير33221612189034
50171.57ناجح100727164707450 نجالء غانم ناصر حسين34221612189035
00معيد735050اربع866961 نور محمد خضير زناد35221612189037
00معيد503536صفر886352 هدى جاسم محمد كاطع36221612189038
00معيد576750صفر906250 هدير حمود خضير زناد37221612189039
00معيد96755569425951 هدير ضياء حامد حسن38221612189040
00معيدصفر875639335062 والء جليل كشاش حسن39221612189042
00معيدصفر673850صفر9159 يسرى حسن راضي حمود40221612189043
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