
ً صٕٞش عثذ اتشإٌٞ

اىصاّٞح 

ب

مراتحَسقَا

ذغع ٗعششُٗ دسجح141529ًعثاط خعٞش عثاط ٝاع1ِٞ

ذغع ٗعششُٗ دسجح141529ًعثاط سائذ دغِٞ عي2ٜ

عثع ٗعششُٗ دسجح121527ًعثاط فاظو ٝاع3ِٞ

خَظ ٗشالشُ٘ دسجح181735ًعثذ اىذَٞذ ماٍو دغِ شٖاب4

شالشُ٘ دسجح131730ًعثذ اىغف٘س ٍذَ٘د دغِ عي5ٜ

شالشُ٘ دسجح151530ًعثذ هللا داٍذ ماظٌ عطٞح6

عثع ٗعششُٗ دسجح121527ًعثذ هللا دَذٛ ٍٖذٛ صاىخ7

شالز ٗشالشُ٘ دسجح181533ًعثذ هللا ععذ ٍذَذ صاىخ8

عثع ٗشالشُ٘ دسجح191837ًعثٞش شاٍش ّاصش دغ9ِٞ

خَظ ٗشالشُ٘ دسجح181735ًعزساء عيٜ دغِٞ عثذ10

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح141731ًعزساء غاٌّ ماٍو ٍذَذ11

عثع ٗشالشُ٘ دسجح191837ًعطٞح دغِٞ غاصٛ ٍذدد12

عثع ٗعششُٗ دسجح131427ًعالء دغِٞ عثذ هللا ج٘اد13

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح141428ًعالء عذّاُ عيٜ دغ14ِٞ

أستع ٗشالشُ٘ دسجح171734ًعيٜ ادَذ خيف عي15ٜ

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح141428ًعيٜ دغِ اعَاعٞو ٍذَذ16

خَظ ٗشالشُ٘ دسجح171835ًعيٜ دغِ ٍذَذ دغ17ِ

ذغع ٗعششُٗ دسجح151429ًعيٜ دغِٞ ٍذَذ تذع18

19
 عيٜ صالح اىذِٝ خَٞظ

عٞغٚ
ذغع ٗعششُٗ دسجح151429ً

شالز ٗشالشُ٘ دسجح151833ًعيٜ عثذ اىنشٌٝ صٞاد ٍذث٘ب20

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح151631ًعيٜ ٍذَ٘د ّضاه عَاسج21

عثع ٗعششُٗ دسجح121527ًعيٜ ٍطش دغ22ُ٘

خَظ ٗعششُٗ دسجح101525ًعيٜ ٍٖذٛ خعٞش خاٝش23

عد ٗعششُٗ دسجح111526ًعيٜ ّاظٌ غعَٔ ادَذ24

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح121628ًعَاس شَظ ٕاله ٍٖذ25ٛ

االعٌ خ
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اىغعٜ

قغٌ اىعيً٘ اىرشت٘ٝح ٗاىْفغٞح
:  اىشعثـــــــــــح 
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شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح121628ًعَش شائش ٍذَ٘د ععٞذ26

ذغع ٗعششُٗ دسجح131629ًعَش داٍذ تشٝغٌ ٕاد27ٛ

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح131528ًعَش عثذ اىٖادٛ خيٞو28

شالشُ٘ دسجح151530ًعَش ٍضٕش صاىخ خيف29

شالز ٗشالشُ٘ دسجح161733ًعَش ّ٘سٛ تشدٛ عاٝض30

شالشُ٘ دسجح151530ًغذٝش عالء دغِٞ عي٘ا31ُ

شالز ٗشالشُ٘ دسجح181533ًغغاُ ٍذَذ قاعٌ دىٞا32ُ

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح131528ًغفشاُ صالح عثذ اىغراس داٗد33

أستع ٗشالشُ٘ دسجح171734ًفاذِ غٔ ج٘اد ٝاع34ِٞ

أستع ٗشالشُ٘ دسجح171734ًفاغَح عيٜ دغِٞ خيف35

شَاّٜ ٗشالشُ٘ دسجح191938ًفاغَٔ ادَذ داٍذ جَع36ٔ

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح161531ًفاغَٔ ظٞاء ّصٞف عثذ هللا37

شالشُ٘ دسجح151530ًفاغَٔ فالح عيٜ ٍذَذ38

عد ٗشالشُ٘ دسجح191736ًفاغَٔ قاعٌ جَعٔ جاع39ٌ

شالز ٗشالشُ٘ دسجح181533ًفاغَٔ قاعٌ ٍذَذ جاع40ٌ

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح141428ًفشداُ دَٞذ ج٘اد عثذ41

شالز ٗشالشُ٘ دسجح141933ًفشقاُ ٍذَذ مشٌٝ عثذ هللا42

ذغع ٗعششُٗ دسجح191029ًقاعٌ صالح دغِٞ فشدا43ُ

أستع ٗشالشُ٘ دسجح181634ًقصٜ صاىخ جاعٌ خَاط44

مشاس ٗاشق عثاط غ45ْٜ

ذغع ٗعششُٗ دسجح131629ًىٞس خَٞظ دَٞذ صف٘ك46

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح151631ًٍاجذ فاىخ جاعٌ دغ47ِٞ

عد ٗشالشُ٘ دسجح181836ًٍإش ٍٖذٛ صاىخ ٝ٘عف48

شالشُ٘ دسجح141630ًٍذَذ ادَذ ٍذَ٘د عي49ٜ

اشْاُ ٗشالشُ٘ دسجح171532ًٍذَذ دغِ عي٘اُ عيَا50ُ
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اشْاُ ٗشالشُ٘ دسجح161632ًٍذَذ دغِٞ عيٜ ادَذ51

شالشُ٘ دسجح151530ًٍذَذ صاىخ دغِٞ صّاد52

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح141731ًٍذَذ عثذ اىغالً عيَاُ شاله53

اشْاُ ٗشالشُ٘ دسجح181432ًٍذَذ عذّاُ ادَذ غا54ٌّ

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح121628ًٍذَذ عيٜ ٍذَ٘د دشاص55

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح131528ًٍذَذ قاعٌ ّ٘سٛ دغ56ِٞ

عثع ٗعششُٗ دسجح121527ًٍخيص ٍ٘فق غٔ عيَا57ُ

شالشُ٘ دسجح121830ًٍشذعٚ ٍذَذ عثذ اىْثٜ ع٘ٝذ58

شالشُ٘ دسجح121830ًٍشٗاُ عثذ اىجثاس عي59ٜ

أستع ٗشالشُ٘ دسجح181634ًٍشٌٝ داصً ٍذَ٘د عثر60ٜ

عثع ٗعششُٗ دسجح121527ًٍشٌٝ دغِٞ ّاصش دغ61ِٞ

أستع ٗشالشُ٘ دسجح181634ًٍشٌٝ صثاح دَذ دغ62ِٞ

خَظ ٗشالشُ٘ دسجح181735ًٍشٌٝ عاده اعَاعٞو خيٞو63

شَاّٜ ٗشالشُ٘ دسجح191938ًٍشٌٝ عثذ اىثاقٜ عثاط شطة64

خَظ ٗشالشُ٘ دسجح191635ًٍشٌٝ عَاس عثذ اىجثاس ماظ65ٌ

ذغع ٗعششُٗ دسجح141529ًٍصطفٚ اتشإٌٞ صاىخ عي66ٜ

شالشُ٘ دسجح131730ًٍصطفٚ ظافش ٍذَ٘د ص67ٕ٘

خَظ ٗعششُٗ دسجح101525ًٍصطفٚ عثذهللا ٍخيف صاىخ68

خَظ ٗعششُٗ دسجح121325ًٍصطفٚ ٍذَذ غاصٛ سشٞذ69

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح161531ًٍصطفٚ ّضاس ٍذٞغِ دَٞذ70

شالشُ٘ دسجح151530ًٍصطفٚ ٝاعِٞ عثذ ادَذ71

أستع ٗشالشُ٘ دسجح171734ًٍعار ّاجٜ شذارج خيف72

شالشُ٘ دسجح161430ًٍٖا عثاط عيٜ سشٞذ73

74
 ٍٖجح عاٍش عثذ االٍٞش

اشٖاب
عد ٗشالشُ٘ دسجح171936ً

ذغع ٗعششُٗ دسجح151429ًٍْٖذ اتشإٌٞ ٍذٞغِ ععٞذ75
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اىصاّٞح 

ب

مراتحَسقَا
االعٌ خ

2019- 2018اىغعٜ اىغْ٘ٛ ىيعاً اىذساعٜ 

:                                اىَـــــــشديح 

عيٌ  اىْفظ االجرَاع :       اىَـــــادج    جاٍعح دٝاىٚ

:ٍذسط اىَادجميٞح اىرشتٞح ىيعيً٘ االّغاّٞح

فصو اىصاّٜفصو االٗه

اىغعٜ

قغٌ اىعيً٘ اىرشت٘ٝح ٗاىْفغٞح
:  اىشعثـــــــــــح 

ٍ٘عٚ ٍذَ٘د صٝذاُ خيف76

شالز ٗشالشُ٘ دسجح161733ًٍَّٞ٘ح عَاد ادَذ شنش77

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح131528ًّثأ قصٜ جَعح ستٞع78

أستع ٗشالشُ٘ دسجح171734ًّثأ ٍجٞذ ذاٝٔ عي٘ا79ُ

اشْاُ ٗشالشُ٘ دسجح171532ًّثأ ٍجٞذ خيٞفح ع٘ض80

أستع ٗشالشُ٘ دسجح181634ًّثأ ٍذَذ ادَذ ٝذ81ٚٞ

عثع ٗشالشُ٘ دسجح191837ًّثأ ٍقذاد ادَذ عثذ82

عد ٗشالشُ٘ دسجح181836ًّذٙ عثذ اىيطٞف ّصٞف جاع83ٌ

84
 ّ٘س االعالً ّإط اعَاعٞو

اتشإٌٞ
عد ٗشالشُ٘ دسجح191736ً

عثع ٗشالشُ٘ دسجح181937ًّ٘س دغِٞ جَٞو ٍْشذ85

ذغع ٗعششُٗ دسجح131629ًّ٘س عراس غف٘سٛ ٍٖذ86ٛ

شَاّٜ ٗشالشُ٘ دسجح191938ًّ٘س صاىخ ٍذَ٘د دثش87

شَاّٜ ٗشالشُ٘ دسجح191938ًّ٘س عثذ اىٖادٛ ماٍو عثع88

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح161531ًّ٘س عذّاُ عثذ ْٕذ89ٛ

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح141731ًّ٘س ٍاىل سشٞذ ٍذَذ90

شالز ٗشالشُ٘ دسجح171633ًّ٘سٓ ّثٞو غاىة ماظ91ٌ

شالز ٗشالشُ٘ دسجح181533ًّ٘سٕاُ عثذ هللا ّ٘سٛ ادَذ92

ّٞشاُ عاده ٍذَذ شنٞش93

أستع ٗشالشُ٘ دسجح191534ًٕاجش صثاح ّ٘سٛ ٗى94ٜ

ذغع ٗعششُٗ دسجح141529ًٕاجش ٍذغِ جذٗع ٝاع95ِٞ

أستع ٗشالشُ٘ دسجح171734ًٕثح ٗىٞذ عثذ هللا د96َٜٝ

شَاّٜ ٗعششُٗ دسجح131528ًٕشاً ٍشعة سشٞذ عثذ97

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح151631ًٕٞصٌ خاىذ مشٌٝ جي٘ب98

شالز ٗشالشُ٘ دسجح151833ًٗدٝاُ عاده ٍذَذ شنٞش99

أستع ٗشالشُ٘ دسجح181634ًٗعِ خاىذ غعَٔ سد100ٌٞ
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خَظ ٗشالشُ٘ دسجح191635ًٗئاً ادَذ صف٘ك دغ101ِٞ

ٗادذ ٗشالشُ٘ دسجح171431ًٝاعش خيٞو اعَاعٞو دغ102ِ

103
 ٝاعَِٞ عيٜ اعَاعٞو

ٍصطاف
شَاّٜ ٗشالشُ٘ دسجح191938ً

104
 ٝاعِٞ ٍذغِ سشٞذ عثذ

اىَجٞذ
شالشُ٘ دسجح151530ً

عد ٗشالشُ٘ دسجح191736ًٝغشٙ غإش ٍذَذ دغ105ِ

اشْاُ ٗشالشُ٘ دسجح151732ًٝ٘عف خعٞش ٍذغِ عي106ٜ

خَظ ٗشالشُ٘ دسجح181735ًٝ٘عف صٝذ ٍذغِ عثذ هللا107

شالز ٗشالشُ٘ دسجح171633ًٝ٘عف ىطٞف جاعٌ سخٞص108
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112  
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