
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 798075597274531بيداء فرحان داوود سلمان221842168001 1  75.86

100 ناجح 798093679897614حوراء ثامر حسن ساجت221842168003 2  87.71

غ راسب 620غ74غ7787داليا حيدر هاشم زغير221842168004 3  0.00

98 راسب 710غغصفر8690ريام حسين عطوان عزيز221842168007 4  0.00

77 راسب 0غغغغ77غزهراء شهيد راهي عبيد221842168009 5  0.00

62 راسب 5028542634620زهراء فاضل شناوه جبر221842168010 6  0.00

100 ناجح 606280776565509زينب ريسان قاسم مجذاب221842168011 7  72.71

89 ناجح 505353507153419زينب صادق رهيف حسون221842168012 8  59.86

98 ناجح 839888869595643زينب عبد الكريم عبد الحسين علي221842168013 9  91.86

81 راسب 0غغغ345050سالي نعيم عكار سفيح221842168014 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغسرى علء طراد ثامر221842168017 11  0.00

100 ناجح 739189635375544سكينه حسين حافظ خير ا221842168018 12  77.71

100 ناجح 658289647878556سكينه ستار حسين خليفه221842168019 13  79.43

92 راسب 500غغغ5476شروق رحمن خلف حمود221842168020 14  0.00

100 ناجح 929793999797675طيبه حسيب حنون كاظم221842168022 15  96.43

99 ناجح 899695949695664فاطمه حسين عطوان عزيز221842168024 16  94.86

95 ناجح 89100998885100656فاطمه عباس خاجي صحن221842168025 17  93.71

94 راسب 0غ50غغ5365كوثر خالد خلف دوحان221842168026 18  0.00

84 راسب 0غ545050غ56كوثر خير ا عذار موسى221842168027 19  0.00

89 ناجح 587875747356503مروة كريم كاظم سعد221842168028 20  71.86

96 راسب 500غغ647056هدى عدنان جاسم محمد221842168033 21  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

10 11 % 52.38

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 75.00

4 

3 

1  36 5 2 0 

0 2 5 4 2 0 

 0.00 66.67 83.33 80.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


