
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

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 ناجح 505050505050386اخلص محيسن علوان مالح221752168001 1  55.14

77 راسب 0غغ51505550اساور مازن كامل خلف221752168002 2  0.00

81 ناجح 515076505550413الء علي طعمه عطر221752168003 3  59.00

84 راسب 0%697785503614امال علي هادي صالح221752168004 4  0.00

80 ناجح 555084505851428ايه مهند خالد جابر221752168005 5  61.14

67 راسب 5050653472570بتول حسن عليوي ماضي221752168006 6  0.00

85 راسب 6034775053390بشرى صالح صحن باجي221752168007 7  0.00

78 راسب 0غغغغغ70تبارك ظافر كامل كاظم221752168008 8  0.00

86 ناجح 819089618487578تبارك علي جاسم ثامر221752168009 9  82.57

86 راسب 0غ675950غ59رونق حيدر فيصل عناد221752168012 10  0.00

77 راسب 0غ5058596150زهراء اسعد سفيح عبد ا221752168013 11  0.00

77 راسب 0غ5034663534ساره داخل شويل فيحان221752168017 12  0.00

66 راسب 6871603955500سرى فلح حسن علي221752168018 13  0.00

100 ناجح 838979859273601ضحى ريسان حربي راضي221752168019 14  85.86

66 راسب 560غ52596450فاطمه خير ا فليح رفيع221752168020 15  0.00

89 راسب 21260ست537258فاطمه عزيز سعيد مطر221752168021 16  0.00

72 ناجح 506783505050422كفايه حميد حسين مطشر221752168023 17  60.29

76 راسب 500غغ505756كلثوم هارون عبد خلف221752168024 18  0.00

73 راسب 500غغ61غغمريم جابر ناصر حسين221752168026 19  0.00

95 ناجح 586888616570505مريم يونس سيد صحن221752168027 20  72.14

78 راسب 5453773850540مها ثامر شراد جوالك221752168028 21  0.00

69 راسب 5059663450500نوال جميل محسن صايل221752168030 22  0.00

53 راسب 0غغغ51غغهبه قاسم عامر منصور221752168032 23  0.00

87 راسب 50540غ557463هدى شبيب عبد الواحد عبد الحسين221752168033 24  0.00

71 راسب 0غغغ50غغوئام رحيم عبد الصاحب راضي221752168034 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

72 راسب 0غ5250605050وفاء شاكر حسن ليلو221752168035 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 7 % 26.92

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

1 

1 

10  311 9 5 0 

8 3 5 6 2 0 

 80.00 100.00 45.45 66.67 40.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


