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47:  اعلى عالهت %26,19:نسبت النجاح صفهعلن

22:  ادنى عالهت 

35,214:هتوسط العالهاث

رقمًا
35االء عثذالقادر الترجواى137

44اليي راهس وضىف238

39تتىل علي شاهيي339

31تشري حطيي الوحوىد440

39تشري فايس خرها541

40ثراء هحوذ ضلىم642

36حال علي اضواعيل743

36حٌيي علي غاًن844

44دياًا هٌيف خضىر945

46راها احوذ احوذ1046

28رًا اًىر هحوذ1147

26رًا هعيي عوىم1248

27رًين احوذ ضلواى1349

36رًين حطي الصارم1450

38رهف احوذ قذضي1551

31ريتا كويل عيط1652ً

46ريهام علي ضلىم1753

27زيي هحوىد عثذ هللا1854

36زيٌة هحوىد عسوز1955

30زيٌه اًيص ضىا2056

38زيٌه هحوىد وقاف2157

30ضهر هحيا علي2258

46عثير عذًاى خلىف2359

22عفراء احوذ اتراهين2460

42عال ضهيل حطي2561

44علي تاضن حذاد2662

30علي رجة عثاش2763

38غٌىج هحوىد ضليواى2864

31فاطوه طالل هحوذ2965

30فاطوه هحوىد عثذو3066

اسم الطالبالتسمسل الرقم االمتحاني

هن هقرراث السنت الرابعت ـ فصل أول هناهج البحث نتائج هقرر

2020-2019الدورة الثانيت هن العام الدراسي 

تسع وثالثون
إحدى وثالثون
تسع وثالثون

فقط أربعون درجة
ست وثالثون

أربع وأربعون

كتابة
الدرجة

مخس وثالثون

سبع وعشرون
ست وثالثون
مثاين وثالثون

إحدى وثالثون
ست وأربعون

ست وثالثون
أربع وأربعون
ست وأربعون
مثاين وعشرون
ست وعشرون

ست وأربعون
اثنتان وعشرون
اثنتان وأربعون
أربع وأربعون

فقط ثالثون درجة

سبع وعشرون
ست وثالثون

فقط ثالثون درجة
مثاين وثالثون

فقط ثالثون درجة

مثاين وثالثون
إحدى وثالثون

فقط ثالثون درجة
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كتابة
الدرجة

مخس وثالثون 31فرح عوار عوار3167

31الًا جالل يعقىب3268

44لثًٌ زكريا رجة3369

39لجيي خضر حرتىقي3470

44لجيي هحوذ ضعىد3571

47هرام غيث الخير3673

30هيرًا علي هٌصىر3774

31ًىر دحام خضر3875

30هيا يىضف رحال3976

30رًين ضليواى خليل4077

30تشري هحوىد الراش4178

26هيص ضلواى شىكي4279

   

    

    

    

    

أربع وأربعون
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إحدى وثالثون
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ست وعشرون
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