
دغاو ٕٚعف صانخ. د.و.ا

انثانثح يغائٛح

كراتحَسلًا

أستع ٔثالثٌٕ دسجح161834ًادًذ اتشاْٛى يُاجذ1

ثالثٌٕ دسجح121830ًادًذ عثذ انغراس عثذهللا عثع2

ثالز ٔعششٌٔ دسجح101323ًادًذ كاظى َاجٙ صكش3

ثالز ٔعششٌٔ دسجح111223ًاعًاعٛم دأد عهًاٌ يٓذ4٘

عثع ٔثالثٌٕ دسجح181937ًآٚاخ داصو دغٍٛ عهٕا5ٌ

ثًاَٙ ٔثالثٌٕ دسجح191938ًآٚاخ عثذ هللا ادًذ عثذ6

أستع ٔثالثٌٕ دسجح151934ًاٚغش عذَاٌ يطشش جاس7٘

عثع ٔثالثٌٕ دسجح181937ًآٚح عانى صثاس دغ8ٍٛ

أستع ٔثالثٌٕ دسجح191534ًاٚٓاب دغٍٛ خهٛم ٚاع9ٍٛ

عششٌٔ دسجح101020ًدغٍ عهٙ ْذسط عه10ٙ

ثالز ٔعششٌٔ دسجح101323ًدغٍٛ عايش جثاس صٚذا11ٌ

ثالثٌٕ دسجح151530ًدغٍٛ عثاط دغٍٛ عه12ٙ

أستع ٔعششٌٔ دسجح101424ًدغٍٛ فؤاد يضعم عاط13ٙ

أستع ٔعششٌٔ دسجح101424ًدًذ٘ كشٚى عثذ هللا دغ14ٍٛ

عششٌٔ دسجح101020ًدًٛذ يذًٕد عشاتٙ خهف15

ثالثٌٕ دسجح141630ًخهٛم اتشاْٛى فراح يصطف16ٗ

عثع ٔثالثٌٕ دسجح191837ًسعذ عايٙ عاسف دغ17ٍٛ

خًظ ٔثالثٌٕ دسجح152035ًسٔاء جًال جٛاد شانٕر18

ثًاَٙ ٔثالثٌٕ دسجح191938ًصُٚة جًٛم اتشاْى عهٕا19ٌ

خًظ ٔثالثٌٕ دسجح191635ًصُٚة ٚاعٍٛ صانخ كاظى20

عثع ٔثالثٌٕ دسجح172037ًعاسج عالء عثذ يٓذ21٘

اثُاٌ ٔعششٌٔ دسجح101222ًعجاد َجى عثذ صٚذا22ٌ

عثع ٔثالثٌٕ دسجح191837ًعجٗ عهًاٌ يذًٕد دغ23ٍٛ

عد ٔثالثٌٕ دسجح162036ًعجٗ ْٔٛة يٓذ٘ دغ24ٍ

أستع ٔعششٌٔ دسجح121224ًععذ يٓذ٘ عهٕاٌ يٓذ25٘

:                                انًـــــــشدهح 

طشائك انرذسٚظ:       انًـــــادج    جايعح دٚانٗ

:يذسط انًادجكهٛح انرشتٛح نهعهٕو االَغاَٛح

فصم انثاَٙفصم االٔل

انغعٙ

لغى انعهٕو انرشتٕٚح ٔانُفغٛح
:  انشعثـــــــــــح 

االعى خ

 2019/2018انغعٙ انغُٕ٘ نهعاو انذساعٙ 
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عد ٔثالثٌٕ دسجح181836ًعٛف عهٙ دًاد٘ فٛصم26

أستع ٔثالثٌٕ دسجح142034ًشًٛاء ادًذ كاظى عه27ٙ

عثع ٔثالثٌٕ دسجح181937ًصانخ يذًٕد دغٍ دًٕد28

عثع ٔعششٌٔ دسجح121527ًصفاء طّ عثذ انهطٛف عهًا29ٌ

عثع ٔثالثٌٕ دسجح172037ًضذٗ عذَاٌ عهٙ َاج30ٙ

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح192039ًضًٛاء سٚاض جًٕٓس عطا31

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسجح161632ًعثاط سعذ عثاط يجثم32

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح201939ًعثذانجهٛم عثذانهطٛف ادًذ33

ثالثٌٕ دسجح161430ًعثذ انشدًٍ إٚب كايم34

ثالثٌٕ دسجح161430ًعثذ هللا يذًٕد تشٚغى35

ثالز ٔعششٌٔ دسجح101323ًعالء صكثاٌ ثايش خهف36

عثع ٔعششٌٔ دسجح131427ًعهٙ اتشاْٛى دغٍٛ طاْش37

عششٌٔ دسجح101020ًعهٙ ادًذ دغٍٛ خاطش38

عد ٔثالثٌٕ دسجح162036ًعهٙ جًعح عثذ االيٛش39

ثًاَٙ ٔعششٌٔ دسجح111728ًعهٙ دغٍٛ اتشاْٛى عثذ40

ثًاَٙ ٔعششٌٔ دسجح111728ًعهٙ دغٍٛ فًٓٙ جغاو41

ثالثٌٕ دسجح141630ًعهٙ رٚاب عثاط 42

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسجح151732ًعًاس اعًاعٛم ادًذ َاصش43

أستع ٔثالثٌٕ دسجح142034ًعًش ادًذ يجٕل جٕايٛش44

عد ٔثالثٌٕ دسجح162036ًعًش ععٛذ دغٍ عهٕا45ٌ

ذغع ٔعششٌٔ دسجح131629ًعًش عٕدِ كاظى خالف46

ٔادذ ٔثالثٌٕ دسجح121931ًعًش َضْاٌ فخش٘ دغ47ٍ

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح201939ًغادِ كشٚى عضٚض جشيظ48

عد ٔثالثٌٕ دسجح162036ًغضٔاٌ عهٙ اعًاعٛم49

ثالثٌٕ دسجح121830ًغغاٌ فالح يطهك50
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ٔادذ ٔثالثٌٕ دسجح151631ًفاضم عهٙ اتشاْٛى يٓذ51٘

ذغع ٔعششٌٔ دسجح161329ًكاظى سدٛى خهف عثع52

عششٌٔ دسجح101020ًكشاس دٛذس عضٚض عثذ53

عد ٔعششٌٔ دسجح121426ًكشاس عهٙ عثذ انهطٛف يذًذ54

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح201939ًكشٚى عثذ دثٛة عثاط55

عد ٔثالثٌٕ دسجح181836ًنثُٗ ْزال عهٙ دغ56ٍٛ

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح201939ًيثُٗ يٓذ٘ غاٚة يظهٕو57

ٔادذ ٔثالثٌٕ دسجح161531ًيذًذ ادًذ عثذ دغ58ٍ

خًظ ٔعششٌٔ دسجح121325ًيذًذ ادًذ عهٙ سضٕا59ٌ

عد ٔعششٌٔ دسجح121426ًيذًذ دكًح اتشاْٛى كاظى60

اثُاٌ ٔعششٌٔ دسجح91322ًيذًذ عثاط يذٛغٍ كهٛض61

خًظ ٔثالثٌٕ دسجح181735ًيذًذ عهٙ صانخ دغ62ٍ

أستع ٔعششٌٔ دسجح111324ًيذًذ َاجٙ فاسط عثاط63

ثالثٌٕ دسجح141630ًيذًٕد لاعى يذًذ عثاط64

ٔادذ ٔثالثٌٕ دسجح141731ًيشذضٗ جٕاد كاظى فهٛخ65

عد ٔثالثٌٕ دسجح171936ًيصطفٗ خضٛش يذًذ دًٕد66

ذغع ٔعششٌٔ دسجح111829ًيصطفٗ شكش يذًٕد عثاط67

ٔادذ ٔثالثٌٕ دسجح161531ًيصطفٗ طاسق عثذ انكشٚى68

ثالثٌٕ دسجح141630ًيصطفٗ عهٙ دغٍٛ جٕاد69

خًظ ٔعششٌٔ دسجح121325ًيصطفٗ فٕص٘ عثذ عه70ٙ

ثالثٌٕ دسجح151530ًيصطفٗ نؤ٘ عضٚض ادًذ71

أستع ٔعششٌٔ دسجح121224ًيصطفٗ يذًذ يطشش دغ72ٍٛ

عششٌٔ دسجح91120ًيصطفٗ َصش هللا دغ73ٍ

خًظ ٔعششٌٔ دسجح131225ًيُٓذ ثائش َجى عثذ هللا74

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح201939ًيٛغٌٕ عادل اتشاْٛى خهف75
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خًظ ٔثالثٌٕ دسجح171835ًَذٖ دغٍ غاٚة يذغ76ٍ

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح201939ًَغشٍٚ فاضم يذًذ77

عد ٔثالثٌٕ دسجح162036ًَٕس انٓذٖ صالح78

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسجح171532ًْثّ سعذ عهٛى ٕٚعف79

ذغع ٔثالثٌٕ دسجح192039ًْذٚم يذًٕد اتشاْٛى ٚاع80ٍٛ

ثالثٌٕ دسجح121830ًْٛاو ثاٚش ادًذ81

ذغع ٔعششٌٔ دسجح121729ًٔنٛذ خانذ اتشاْٛى دغ82ٍ

اثُاٌ ٔعششٌٔ دسجح101222ًٚاعٍٛ يغعٕد دًٛذ83

أستع ٔعششٌٔ دسجح101424ًٕٚعف سٚاض ياْش يذًذ84

عششٌٔ دسجح101020ًدٛذس جٕاد عثذ خًٛظ85

86
ساعة/ يصطفٗ يجٛذ دًٛذ  

2017-2018
رسوب

87
ساعثح/ ْانح صانخ صادق  

2017-2018
رسوب

88
ساعة/ثايش يذًٕد َصٛف  

2017-2018
رسوب
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