
00راسب50225356ثمان7650 اسماء محمد جاسم سلطان1221522120001
00راسب87582350536852 خلود سالم كاظم معيجل2221522120010
36151.57ناجح50505050545750 دعاء محمد خضير عبد3221522120015
45164.43ناجح79685072626357 سعاد عزيز جهيد ضيدان4221522120027
00راسب73574150516955 فرح حبيب خلف طاهر5221522120032
00راسب65562850616253 مسار نوري خضير محي6221522120036
00راسب66533457505251 هديل محمد عبد وسمي7221522120043
00راسب94633052507560 وجدان طالب جوده كزار8221522120046
40257.43ناجح74606150505750 ابرار مهدي عنجور بدر9221622120001
00راسب72583567606870 اديان علي حسن فنجان10221622120002
00راسبغ505050غ7954 اساور عبد الجبار خضير فهد11221622120003
00راسب76573659536255 الهام غني الزم محمد12221622120004
50071.43ناجح93686176558562 امنة محسن سلطان فياض13221622120005
00راسب97593770686456 اية محمد شاكر شنان14221622120006
00راسب82573150345065 ايمان احمد حميد راضي15221622120007
00راسب5152غ67غ8150 بدور علي ضيغم مشخص16221622120008
51974.14ناجح92696979577776 جروح قاسم جبار حسين17221622120010
00راسب65565058335060 جنان فيصل عطية منحوش18221622120011
00راسب66503259314028 جيهان طالب عبد الكريم خزعل19221622120012
00راسب72505551305050 حنين رياض وناس راهي20221622120013
49370.43ناجح88585880716078 حنين غني خضير ناهي21221622120014
44463.43ناجح79505068776060 حوراء حسن سوادي حمود22221622120016
43762.43ناجح74525057736764 حوراء خالد منادي عطاي23221622120017
00راسب68542350283421 دعاء فالح شذر حديد24221622120018
51874ناجح84615995757767 دنيا عباس حسين جويعد25221622120019
46366.14ناجح78716958596365 رواء غانم شاكر نجم26221622120021
00راسب70522171385050 زهراء مالك خضير شده27221622120023
00راسب5021%13%552419غ زهراء ناظم عبد المحسن سلطان28221622120024

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتاالقتصادالجغرافيةالرياضياتالتأريخاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة- وزارة التربية 
المدرســة :

 الدور الثاني
ثانوية هاجر للبنات

2016/2015

مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
أدبي

مشروع الدفتر االلكتروين/         - مركز فحص الدراسة االعدادية   األديب

عماد كاظم سلمان
مدير المركز



00راسب55555061505040 زينب باقر بدن علي29221622120025
00راسب81602763506667 زينب دنيف عاجل غزاي30221622120026
00راسب64503282295273 زينب رشيد جليب والي31221622120027
00راسب845018%72506270 زينب صباح ضيول سعدون32221622120028
00راسب505141غ695031 سجى علي هاشم محمد33221622120029
48769.57ناجح82506277717768 سجى نعمة شريف عواد34221622120030
00راسب50غ5056غغ59 سرى كاظم غالي طاهر35221622120031
00راسب79503861305050 صابرين عبد اهللا ديوان شتيت36221622120032
00راسب70605064316057 عذراء حسن كاظم جالي37221622120034
45665.14ناجح80655175507956 عهود عباس ريسان ماهو38221622120035
00راسب70422118%506050 فاطمة جهاد تركي ضيدان39221622120036
00راسب56غ6561365061 فاطمة كريم حسن عبد اهللا40221622120037
00راسبغ5450غغ6151 فاطمة كريم مبلط خضير41221622120038
00راسب51315850عشر8651 مروه محمد عزيز ناصر42221622120039
00راسب5050525053غ91 ميس علي حسين عبد43221622120041
57982.71ناجح87757089888684 ميالد رحيم حذيه عبد اهللا44221622120042
00راسب74564228505050 نادية طالب جبار عظام45221622120043
00راسب73643773506167 نادية كاظم فرج كطان46221622120044
00راسب62564069376370 نور عباس حسين جويعد47221622120046
00راسب5050غ68غ6252 نور عباس نعيم خلف48221622120047
00راسب84565329825857 نور عبد الرزاق جباره وطبان49221622120048
46967ناجح88685079576463 هديل صادق نعمه جبر50221622120050
38154.43ناجح67505057505552 ياسمين حيدر جبار عطية51221622120052
40958.43ناجح75536355505558 يقين ناصر حسين جابر52221622120053

1636 52
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%30.77
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