
00راسب6758غ83858650 امنه هادي خيون طاهر1221512106011
38454.86ناجح80505450505050 انوار حميد صبيح ودعان2221512106013
00راسب7853555013%3250 زمن عبد عباس فرحان3221512106037
00راسب98725058275568 مروه علي عبد الحسين علي4221512106059
44263.14ناجح100795050506350 ابتسام عبيد خليف سدخان5221612106001
00راسب62غ85غ86غ100 اديان كريم عطية رحيل6221612106002
00راسب98726254375060 اسراء عادل عبد المحسن هادي7221612106005
00راسبغغغ100747050 اسماء محمد ضيول خليف8221612106010
00راسب88776661514150 افراح معيوف عبد شريف9221612106011
00راسب82605050354223 التفات زعيبل بلبول مشاي10221612106013
00راسب6350غ79715950 التفات عزيز عبد حمد11221612106014
45865.43ناجح100765273505651 امل كركان نعمة نايف12221612106015
47167.29ناجح86725770507561 ايثار عبد الكاظم وداعة شراد13221612106018
00راسب726550غ1007054 ايمان حسين مالجي عمير14221612106019
00راسبغغغغغغغ ايمان عزيز سلمان صاحي15221612106021

50472ناجح100786359507975 براء جبار حسين سلمان16221612106023
00راسب100686150385952 حوراء عادل عبد المحسن هادي17221612106025
00راسبغ1008352597771 حوراء فليح داود حسين18221612106026
00راسب95785039505150 حوراء محمد عبد علي جحيل19221612106027
00راسبغ51صفر96716250 حوراء يحيى عبد اهللا حسين20221612106028
00راسب97503121205215% ختام شاكر محيل مكطوف21221612106029
00راسب3931صفر97756650 دعاء قاسم ضهد حنيحن22221612106031
00راسب91756850275632 رؤى حسين نجم خشمان23221612106032
53676.57ناجح100767464757275 رواء احمد سالم فليح24221612106033
50271.71ناجح98747269526770 روى حسين مطرود هزاع25221612106034
00راسب86غصفر100867372 زهراء هاشم مجيد محمد26221612106039
66695.14ناجح1009489899698100 زينب لطيف محسن شهد27221612106040
00راسب96675062385067 سجى خالد داود صيهود28221612106041
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46366.14ناجح99676857546850 سجى خليل شبير خليف29221612106042
00راسب9752505118%4229 سجى فاضل جبار جمعة30221612106043
00راسب70545050254050 صباح مطشر روضان غافل31221612106044
00راسبغغغغغغغ غدير قاسم يازع دهش32221612106047
00راسب91695650306037 غفران محمد حسين عباس33221612106049
00راسبغ66غغ996474 فاطمة سهيل محسن عودة34221612106051
00راسبغ966850502950 فاطمة محمد جعفر ضمد35221612106055
55178.71ناجح92858967688268 مروة رشيد صالح هاشم36221612106056
00راسب100675158375450 نور الهدى علي تويلي جبر37221612106058
00راسب99715063395350 نورا صبيح بسيبس مطر38221612106060
59084.29ناجح97918782678284 هبة جبر عبد الحسين جبير39221612106061
00راسبغغغ50غ9878 هبة كاظم منشد كاظم40221612106062
00راسبغغغ50غغ88 هبة مرتضى عفات والي41221612106063
00راسب97788166295450 هبة موسى عربي كاظم42221612106064
00راسب92546555345039 هبة هاشم عبد علي فحل43221612106065
45164.43ناجح97715754507250 هدى كاظم منشد كاظم44221612106066
00راسبغغصفر98827993 هند جاسم عبد محيسن45221612106067
00راسبغغغغ895150 وجدان ثامر فلفل شهد46221612106068
00راسب7620ثمان99675053 وجدان عزيز سلمان صاحي47221612106069
50572.14ناجح100767265547266 يقين رياض مطشر ياسر48221612106070

1335 48
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%27.08

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتالفيزياءالكيمياءالرياضياتاألحياءاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة- وزارة التربية 
المدرســة :

 الدور الثاني
اعدادية تونس للبنات
2016/2015

مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

مشروع الدفتر االلكتروين/         - مركز فحص الدراسة االعدادية   العلمي

عمار إسماعيل خليل
مدير المركز


