
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

89 ناجح 537258505959440فاطمه عزيز سعيد مطر221752168021 1  62.86

92 راسب 5458674150500اساور مازن كامل خلف221852168001 2  0.00

93 ناجح 556776805967497اسيل فالح هلمه عبيد221852168003 3  71.00

74 راسب 0غ50غ535950افراح مكي عبد الحسن علي221852168004 4  0.00

87 ناجح 575190505168454امال عبد الحسين عبد ناهي221852168005 5  64.86

70 راسب 50500غ52غ58انوار علي نوري مخيمر221852168006 6  0.00

87 راسب 0غ50غ546250ايناس جاسب نعيمه خضير221852168007 7  0.00

78 راسب 590غغ5065غحوراء حميد هلل مشعاب221852168011 8  0.00

77 ناجح 506487535668455حوراء علي مزعل كاظم221852168013 9  65.00

98 راسب 57590غ535455خديجه فالح ديري ماضي221852168014 10  0.00

72 راسب 500غ50505264دعاء فليح حسن بردي221852168015 11  0.00

77 ناجح 506150505868414رسل حاجي جاسم داود221852168016 12  59.14

80 راسب 0غ50غغ63غزهراء علي حسين خليفه221852168019 13  0.00

80 راسب 6150742554550زينب ريسان هلمه حمادي221852168021 14  0.00

93 ناجح 818588858780599زينب عبد الكريم سميسم شكبان221852168022 15  85.57

93 راسب 50590غغ5953سميه محمد حنون كاظم221852168023 16  0.00

89 راسب 6735813953590علياء ريسان هلمه حمادي221852168025 17  0.00

96 ناجح 677678636463507فاطمه خير ا فليح رفيع221852168026 18  72.43

79 راسب 655063660غ50فاطمه محسن كريم فجري221852168027 19  0.00

95 ناجح 568068576755478كلثوم هارون عبد خلف221852168028 20  68.29

94 ناجح 535564507050436مروه سرحان جخيور مزعل221852168029 21  62.29

80 ناجح 646362748050473مريم جابر ناصر حسين221852168030 22  67.57

78 راسب 5452535067420ندى نعيم عكار سفيح221852168032 23  0.00

75 ناجح 575059505659406نوال جميل محسن صايل221852168033 24  58.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 11 % 45.83

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

2  37 7 4 0 

1 3 4 7 3 0 

 50.00 100.00 57.14 100.00 75.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


