
ػثدانثاطػ ػثاص يذًد.د

انزاتؼح يظائٍح

كراتحَرلًا

اثُاٌ ٔثالثٌٕ درجح171532ًاالء فائك غزتً جاطى1

طثغ ٔػشزٌٔ درجح151227ًاثٍز ادًد خشاٌ ػهٕا2ٌ

طثغ ٔػشزٌٔ درجح121527ًادًد جاطى كاظى خهف3

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح141428ًادًد دظٍٍ يذظ4ٍ

طثغ ٔػشزٌٔ درجح131427ًادًد رفؼد كاظى ػه5ً

خًض ٔػشزٌٔ درجح121325ًادًد طهٍى رداو ػهٕا6ٌ

ذظغ ٔػشزٌٔ درجح151429ًادًد ػدٔاٌ ػهً دًادي7

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح151328ًايجد جًؼّ دأد طهًا8ٌ

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح121628ًايجد َجٍة ػثد هللا اتزاٍْى9

اثُاٌ ٔثالثٌٕ درجح151732ًاَؼاو طهًاٌ يذًد دظ10ٍٍ

اثُاٌ ٔػشزٌٔ درجح111122ًإَر صثٍخ فًًٓ ٌذٍى11

أرتغ ٔػشزٌٔ درجح141024ًتزْاٌ خاند َاصز دظ12ٍ

طد ٔػشزٌٔ درجح121426ًتالل فٍصم غاسي غ13ًُ

خًض ٔػشزٌٔ درجح131225ًدظاو ػهً يرؼة جاطى14

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح161531ًدظاو يُٓد دًٍد جاطى15

ذظغ ٔػشزٌٔ درجح151429ًدظٍٍ ذؼثاٌ إطًاػٍم خعز16

ػشزٌٔ درجح101020ًدظٍٍ يظهى جٕاد كاظى17

ثالثٌٕ درجح151530ًدٍدر تاطى طهًاٌ جاطى18

ذظغ ٔػشزٌٔ درجح151429ًدٍدر دًٍد دًٕد دظ19ٍ

ثًاًَ ٔثالثٌٕ درجح191938ًخٕنح اتزاٍْى ادًد شٓاب20

أرتغ ٔثالثٌٕ درجح171734ًراٍَا ػدَاٌ طهًاٌ دظ21ٍٍ

طد ٔػشزٌٔ درجح121426ًرائد دظٍ ػهً ػثاص22

ثالثٌٕ درجح151530ًرػد ادًد دظٍ ػطٍح23

ثالثٌٕ درجح141630ًرغدِ ْشتز ػطٍّ ػُرز24

طثغ ٔػشزٌٔ درجح151227ًرفم ادًد يٓدي25

:                                انًـــــــزدهح 

الرصادٌاخ انرؼهٍى :       انًـــــادج    جايؼح دٌانى

:يدرص انًادجكهٍح انرزتٍح نهؼهٕو االَظاٍَح

فصم انثاًَفصم االٔل

انظؼً

لظى انؼهٕو انرزتٌٕح ٔانُفظٍح
:  انشؼثـــــــــــح 

االطى خ

 2019/2018انظؼً انظُٕي نهؼاو اندراطً 
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طد ػشز درجح8816ًرفم ػهً َٕياٌ خهف26

ثالثٌٕ درجح151530ًرٌاو داسو اتزاٍْى شٓاب27

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح161531ًسْزاء طؼٍد يُصٕر كاك28ً

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح141731ًسٍْح طهًاٌ جاطى يذًد29

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح161531ًسٌاد شاكز يذًٕد جاطى30

اثُاٌ ٔثالثٌٕ درجح161632ًسٌُح َاجخ ػهً جاطى31

خًض ػشز درجح7815ًطايز ػثد انؼهٍى اطًاػٍم32

ثالثٌٕ درجح151530ًطجاد ػثد انذظٍٍ جثار33

ثالثٌٕ درجح141630ًطٍف يٓدي َاجً صكز34

أرتغ ٔثالثٌٕ درجح171734ًطًٍاء شؼثاٌ دثٍة كاظى35

ثالثٌٕ درجح141630ًصالح دظٍ دأد يذًد36

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح151631ًغارق سٌد طؼدٌٔ يذًد37

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح141731ًغٍف يذًد َؼٍى ػثد انهطٍف38

ػثاص جًال يجٍد دًٍد39

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح141428ًػثاص خًٍض ْادي دظ40ٍٍ

طثغ ٔػشزٌٔ درجح141327ًػثاص غانة دظٍٍ ػه41ً

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح151631ًػثاص يذًد ػثد هللا42

ذظغ ٔػشزٌٔ درجح141529ًػثاص َشار طايً دأد43

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح161228ًػثد انزدًٍ َؼًاٌ يذًد و44

ثالثٌٕ درجح161430ًػثد انزؤٔف ػدَاٌ دًٕد45

ذظغ ٔػشزٌٔ درجح151429ًػثد هللا اطد يذًد جاطى46

ثالثٌٕ درجح151530ًػذراء اطًاػٍم ٍْٔة ػط47ٍّ

أرتغ ٔثالثٌٕ درجح171734ًػمٍم ػهً دظٍٍ ػهٕا48ٌ

ثالثٌٕ درجح151530ًػهً ظٍاء َاٌف ادًد49

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح151328ًػهً ػثد ػهٕاٌ شاٌش50
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ثالثٌٕ درجح151530ًػهً ػًزاٌ شكز كز51ٌٍ

ثالثٌٕ درجح141630ًػهً ٔػد دظٍٍ فزج52

طثغ ٔػشزٌٔ درجح111627ًػًز يذًد اي53ٍٍ

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح151631ًغفزاٌ يذًد كاظى يذًد54

ػشزٌٔ درجح101020ًفٍط لاطى ػٕاد نفرح55

خًض ٔثالثٌٕ درجح181735ًكاظى ظاْز َصٍف جاطى56

ثالز ٔػشزٌٔ درجح111223ًكزار دٍدر ػهٕاٌ كاظى57

ثالثٌٕ درجح131730ًكزار ػهً يذًد ْذال58

طثغ ٔػشزٌٔ درجح161127ًنٍهى لٍض ػثد يظٓز59

ذظغ ٔػشزٌٔ درجح141529ًيثُى َٓاد جٓاد ادًد60

أرتغ ٔثالثٌٕ درجح181634ًيذًد ثايز دظٍ ػثد االيٍز61

أرتغ ٔػشزٌٔ درجح101424ًيذًد دًٍد صانخ يذًٕد62

ثالثٌٕ درجح151530ًيذًد خاند رشٍد دًٍد63

ٔادد ٔثالثٌٕ درجح161531ًيذًد ػهٕاٌ ردٍى يذٍظ64ٍ

أرتغ ٔػشزٌٔ درجح101424ًيذًد ػهٍٕي خهٍم كاظى65

خًض ٔثالثٌٕ درجح181735ًيذًد لادر يذًد جاطى66

طثغ ٔػشزٌٔ درجح121527ًيذًد لاطى ػهً ػُفٕص67

طثغ ٔػشزٌٔ درجح111627ًيذًد كزٌى كاظى يُصٕر68

أرتغ ٔػشزٌٔ درجح121224ًيذًد يزذعى دظٍٍ ػثاص69

طثغ ٔػشزٌٔ درجح131427ًيذًد ٌذٍى دظٍ ػه70ً

ثالز ٔثالثٌٕ درجح171633ًيزٔج ػالء طؼٍد خًاص71

طثغ ٔػشزٌٔ درجح151227ًيصطفى صانخ خهٍفح ػه72ً

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح131528ًيصطفى ػهً دظٍٍ ػه73ً

طثغ ٔثالثٌٕ درجح181937ًيُرٓى شكز ػثاص74

ثالز ٔثالثٌٕ درجح161733ًيٓا غّ فهٍخ غعثا75ٌ
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ثالثٌٕ درجح151530ًَاغك يذًٕد ثايز ث76ًٌُٕ

أرتغ ٔػشزٌٔ درجح101424ًَٕرص رٌاض داذى77

ثالثٌٕ درجح161430ًٍَزاٌ َصزخ شجاع ػثاص78

أرتغ ٔػشزٌٔ درجح131124ًْاشى رشٍد دظٍ ػهٕا79ٌ

ثًاًَ ٔثالثٌٕ درجح201838ًْثح رظا ػثد انهطٍف شٓاب80

خًض ٔثالثٌٕ درجح171835ًْثّ رشٍد يذًد دظ81ٍ

ثًاًَ ٔػشزٌٔ درجح151328ًْشتز َصز ْشتز82
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