
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

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 625250500غ52زهراء جبار لفته جوده221612168033 1  0.00

94 راسب 680غغ505065ابتهال علي عبد الحسين عبد221742168001 2  0.00

79 راسب 0غصفر54515025الكوثر هاتف عوده جبر221742168005 3  0.00

90 ناجح 799190679087594ايات علي حسين مطشر221742168007 4  84.86

76 راسب 2128670%545017ايات فرحان داود سلمان221742168008 5  0.00

85 ناجح 828985696581556ايمان غازي سعيد صحن221742168009 6  79.43

91 راسب 5889563951760بدور علي زياره تقي221742168010 7  0.00

79 راسب 6364553850550بيداء فرحان داود سلمان221742168011 8  0.00

72 راسب 670غغ50غ58تبارك حبيب طعمه مهاوش221742168012 9  0.00

85 راسب 650غ66غ6968حوراء ثامر حسن ساجت221742168016 10  0.00

79 راسب 70690غ648073دينه رزاق عمير ضيدان221742168018 11  0.00

91 راسب 6257584250530ريا ساجد مالح حسن221742168019 12  0.00

91 راسب 5067584055510زهراء ريسان لوشي مخيلف221742168020 13  0.00

96 راسب 5457553750370زهراء فاضل عبد الجبار عبود221742168023 14  0.00

94 ناجح 848993928692630ساره عبد الحسين هنيدل م221742168025 15  90.00

59 راسب 0غغغ50غغسالي نعيم عكار سفيح221742168026 16  0.00

53 راسب 5376326295620سجى جميل زمام ساجت221742168027 17  0.00

95 راسب 51700غ558757سكينه ستار حسين خليفه221742168029 18  0.00

75 راسب 0غغغغ5058ضي خالد رحيم ياسين221742168031 19  0.00

87 راسب 0غ2665504150عبير حميد زغير ياسين221742168032 20  0.00

84 راسب 5950613952510عبير ساجد مالح حسن221742168033 21  0.00

80 راسب 530غ5353غغعذراء خالد عويد جبر221742168034 22  0.00

75 راسب 6264583560640مروه كريم كاظم سعد221742168036 23  0.00

80 ناجح 747677808779553مها نعيم عاشور محيسن221742168038 24  79.00

78 راسب 0صفرغ50صفر68غناديه عايد سالم رفه221742168041 25  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

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 6554733950580نريمان صباح خضير دعدوش221742168042 26  0.00

68 راسب 500غغغ53غنسرين فاضل فريح خليفه221742168043 27  0.00

86 ناجح 767961505253457نور الهدى كريم راضي رميح221742168044 28  65.29

86 ناجح 697085595350472نور صباح خضير دعدوش221742168046 29  67.43

85 راسب 0غ50غ642976نوره سعيد كاظم جاسم221742168047 30  0.00

75 راسب 5041573052510هديل كريم راضي رميح221742168049 31  0.00

79 راسب 0غ5466غ6271همسه عمار خلف كاظم221742168050 32  0.00

المشاركون

32 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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الناجحون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


