
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

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 505051505660389زينب حسن مالح حسن221722168019 1  55.57

73 معيد 5028503150500ندى كفاح زغير غافل221722168040 2  0.00

58 معيد 5350575252380اديان صفاء حسون عباس221822168001 3  0.00

80 معيد 6335666684700اسراء فاضل عبد الحسن ياسر221822168002 4  0.00

70 ناجح 505350505350376اطياف طاهر تركي فارس221822168003 5  53.71

75 معيد 5041585570500الء جواد كاظم دهام221822168004 6  0.00

69 معيد 66400م563050امنة كاظم مزعل رزن221822168005 7  0.00

76 معيد 6132676662330ايات نعيم غالي ظاهر221822168007 8  0.00

75 معيد 5359555055330بنين رحيمة تاية جاسم221822168010 9  0.00

70 معيد 56520صفر502752تبارك عبد الرضا شناوة محمد221822168012 10  0.00

67 معيد 5761563455530جنان ورد فرحان بنيان221822168013 11  0.00

54 معيد 422742630م51حوراء عبد النبي بطي شهيب221822168014 12  0.00

81 معيد 5933773460500حوراء عبد الواحد عبد الجبار سلطان221822168015 13  0.00

65 معيد 6739782558630حوراء علي عبد محمد221822168016 14  0.00

77 معيد 70400صفر575065حوراء غالي فاضل عباس221822168017 15  0.00

69 معيد 5550594066610خديجة كريم حميد امرجن221822168018 16  0.00

84 معيد 650صفر59539066دعاء جبار جخيم معارج221822168019 17  0.00

98 ناجح 797093628485571دلل سلطان عاصي جبر221822168020 18  81.57

78 معيد 5250733259500رجاء صباح غازي حنف221822168021 19  0.00

76 ناجح 607750666072461رقية جبار عامر جبر221822168022 20  65.86

87 ناجح 575861815750451رند حاتم كريم نايف221822168023 21  64.43

74 ناجح 555856726878461رواء كاظم يوسف طعين221822168024 22  65.86

86 معيد 390صفر50صفر50صفرزهراء ابراهيم عويد حمد221822168026 23  0.00

62 معيد 6064504057550زهراء علي جاسم ثامر221822168027 24  0.00

88 ناجح 505062506555420زهرة شمخي اجبير عودة221822168028 25  60.00

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

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 6264560صفر5652زهره عبد الرحمن داود مشلح221822168029 26  0.00

74 معيد 5027502939500زينب حميد هلل مشعاب221822168030 27  0.00

53 معيد 34595062550صفرزينب رحم شاهين اهيم221822168031 28  0.00

86 معيد 0صفر7079736479زينب عبد الستار عبد الجبار كاظم221822168032 29  0.00

72 معيد 5730745269510زينب كامل عبد الرضا بنيه221822168034 30  0.00

83 معيد 5625836050640سارة خليل هاشم منشد221822168035 31  0.00

95 ناجح 709893727895601سارة سلمان راضي حسين221822168036 32  85.86

85 معيد 0صفر5461صفر6131سبأ سامي هادي زغير221822168038 33  0.00

86 ناجح 625561525574445سجى فالح اعويد جخيور221822168039 34  63.57

79 ناجح 526373666773473سجا نعيم جعفر راضي221822168040 35  67.57

89 ناجح 555267786466471سلمى فالح عبد ا عزبه221822168042 36  67.29

87 معيد 67745079830صفرضحى محمد موسى جبر221822168044 37  0.00

98 ناجح 788285538991576عبير محسن جبل منشد221822168045 38  82.29

69 معيد 4254535076500فاطمه باسم دنيف حسين221822168046 39  0.00

79 ناجح 506850507255424فاطمه داخل يوسف حاجم221822168047 40  60.57

88 ناجح 586775698375515فاطمه كاظم جلب صالح221822168048 41  73.57

76 معيد 8369290صفر5839فاطمه هادي جوده شاهين221822168049 42  0.00

97 ناجح 9296878710098657فدك حيدر حسن نعمه221822168050 43  93.86

80 معيد 897486580صفر58كوثر حسين جبر جابر221822168052 44  0.00

صفر معيد 6170765281810مريم كامل حنون عبيد221822168054 45  0.00

82 معيد 790صفر58377264مريم منخي جبر جابر221822168055 46  0.00

73 ناجح 505052507550400منى يحيى خلف عيدان221822168056 47  57.14

55 معيد 5250515969370ميناء ابراهيم عويد حمد221822168057 48  0.00

93 معيد 833996890صفر61نجلء حيدر ضاحي شتيت221822168059 49  0.00

صفر معيد 7875660صفر6156نرجس عبد الحسن ياسر حسين221822168060 50  0.00

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 :3
ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

168رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

93 ناجح 617089669379551نرجس عزيز دينار قاسم221822168061 51  78.71

65 معيد 6358710صفر4041نور الهدى محمد لعيبي هلل221822168062 52  0.00

92 معيد 6065500صفر5875نور هاشم محمد خفي221822168063 53  0.00

59 معيد 5641545050630هداية ثامر شراد جوالك221822168064 54  0.00

81 ناجح 746694509397555هدى صباح ذرب عليج221822168065 55  79.29

81 معيد 5050713782500هناء سعدون مخيمر صايل221822168067 56  0.00

53 معيد 5030696477580وئام ناصر عبد الرضا علي221822168068 57  0.00

72 ناجح 505850535050383وفاء عدنان ناصر رسن221822168069 58  54.71

المشاركون

58 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 39 19 % 32.76

 96.43

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

56 

54 

 91.07

56 

51 

55  5655 56 56 0 

36 48 43 51 46 0 

 65.45 85.71 78.18 91.07 82.14 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


