
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 ناجح 598550505750421سحر خير ا محيسن لهمود221522168035 1  60.14

76 راسب 5056505050260زينب سمير ارخيص عبد الحسن221622168031 2  0.00

77 ناجح 505050636050400فاطمه م فياض مخيلف221622168047 3  57.14

65 ناجح 595074505050398منتهى جاسم ساجت نعيمه221622168052 4  56.86

80 راسب 0%502832395111اديان عباس عذاب معله221722168002 5  0.00

64 ناجح 555050505250371الء خيرا محيسن لهمود221722168004 6  53.00

73 ناجح 566653506354415بلغه زكي طاهر فليح221722168006 7  59.29

80 ناجح 595156505257405تبارك حسين لعيبي حسن221722168008 8  57.86

74 ناجح 505050665350393تبارك حميد ابيه عكموش221722168009 9  56.14

69 ناجح 505873546158423حنين جمال ناصر حسين221722168010 10  60.43

61 راسب 0غ50غغغغحوراء عبد النبي بطي شهيب221722168011 11  0.00

75 راسب 5031675075570حوراء عبد الواحد عبد الجبار سلطان221722168012 12  0.00

68 راسب 5536563050550حوراء علي عبد م221722168013 13  0.00

77 راسب 5050517161390رواء كاظم يوسف طعين221722168015 14  0.00

79 ناجح 545062585650409زهراء قاسم جخم عبد221722168017 15  58.43

56 ناجح 505050505650362زهراء م فليح خليفه221722168018 16  51.71

72 راسب 5050514056380زينب حسن مالح حسن221722168019 17  0.00

72 راسب 5030565858570زينب علي جبار م221722168022 18  0.00

95 ناجح 738960647152504زينب غالب مطشر عبيد221722168023 19  72.00

73 ناجح 665553625167427سجا رائد جواد كاظم221722168024 20  61.00

66 راسب 0غ58غ50غ50سجى فالح اعويد جخيور221722168025 21  0.00

78 راسب 5050505365410سجا نعيم جعفر راضي221722168026 22  0.00

83 ناجح 688063717367505سكينه وليد هاشم عجه221722168027 23  72.14

72 راسب 5051565750420سلمى فالح عبد ا عزبه221722168028 24  0.00

87 ناجح 505065625750421فاتن شعلن جدعان غافل221722168032 25  60.14

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

76 ناجح 606564675370455فاطمه عباس لعيبي حسن221722168033 26  65.00

70 راسب 5956516756260فاطمه عبد الكريم باهض تقي221722168034 27  0.00

66 راسب 0غغغغغ50مريم علي عبد ا حوار221722168037 28  0.00

71 راسب 5038505656500ميناء ابراهيم عويد حمد221722168039 29  0.00

73 راسب 5027244150500ندى كفاح زغير غافل221722168040 30  0.00

82 ناجح 717074698851505وفاء فزيع جابر حسين221722168043 31  72.14

المشاركون

31 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 16 % 51.61

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

8 

8 

12  59 3 16 0 

6 3 5 3 10 0 

 50.00 60.00 55.56 100.00 62.50 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


