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 اسه الطالب الرباعي ت
 % 02معدل  السعي السنوّي من  % 02معدل الفصل الثاني من  %02معدل الفصل األول من 

 كتابة رقنا كتابة رقنا كتابة رقًنا

 ٔعػسُٔثالخ  23 تطع 9 ازبع عػسٚ 14 عبداهلل ثاز زٔكاُ دسوطآ  (1

 ٔثالثُٕمخظ  35 ضبع عػسٚ 17 عػسٚ ٘مثاٌ 18 ثاز قٗظ عبد اهلل دبازآ  (2

 ضبع ٔعػسُٔ 27 عػس 10 ضبع عػسٚ 17 وٍٛ صاحل ذلىٕد ضمٗيآ  (3

 ٔعػسُٔ مثاُ 28 عػس اثٍتا 12 ضت عػسٚ 16 مخٗظوٍٛ كاظي ذلىد آ  (4

 ازبع ٔعػسُٔ 24 ثالخ عػسٚ 13 احدٝ عػسٚ 11 كسٖي ظاِس ٖات وجٍٜ آ  (5

 الثُٕاُ ٔثتاثٍ 32 ضت عػسٚ 16 ضت عػسٚ 16 حبس ٖٛ وّدٙ عبد السمحَآ  (6

 ضت ٔثالثُٕ 36 عػسٚ ٘مثاٌ 18 عػسٚ ٘مثاٌ 18 ٖٛ ٌعىٛ باش رلمفآ  (7

 تطع ٔثالثُٕ 39 تطع عػسٚ 19 عػسُٔ 20 ابتّاه صاحل عىس حطَ  (8

 ثالخ ٔثالثُٕ 33 ثالخ عػسٚ 13 ضت عػسٚ 16 حامت ابتّاه ِػاً عدٌاُ  (9

 ثالثُٕ 30 ضت عػسٚ 16 ازبع عػسٚ 14 حطني مجعٛ  بٕبلس حطني أ  (11

 ضبع ٔعػسُٔ 27 اثٍتا عػس 12 مخظ عػسٚ 15 داضيحالً فتح اهلل ابساِٗي أ  (11

 ازبع ٔثالثُٕ 34 ضت عػسٚ 16 عػسٚ ٘مثاٌ 18 ذٖاب محد ابساِٗي ضبع أ  (12

 احدٝ ٔعػسٔ 21 احدٝ عػسٚ 11 عػس 10 أمحد قاضي أمحد داضي  (13

 ٔعػسُٔ تطع 29 ٚعػسمخظ  15 ازبع عػسٚ 14 عاوس محٕد أمحد محد أ  (14

 ثالخ ٔعػسُٔ 23 ازبع عػسٚ 14 تطع 9 حطني محد عاوس عم٘أ  (15

 زاضب بالغٗاب أمحد عبٕد كسٖي  (16

 احدٝ ٔعػسُٔ 21 احدٝ عػسٚ 11 عػس 10 محد عم٘ حطَ دكدكأ  (17

 ضت ٔعػسُٔ 26 احدٝ عػسٚ 11 مخظ عػسٚ 15 أمحد كاظي عرٔب ٔادٙ  (18

 عبد محد ذلىد عم٘ ذلطَأ  (19

13 

مخظ  25 اٌتا عػسٚ 12 عػسٚ ثالخ

 ُٔٔعػس

 محد ذلىٕد ضمىاُ قػسأ  (21

9 
اثٍتاُ  22 ثالخ عػسٚ 13 تطع

 ٔعػسُٔ

 ثالخ ٔثالثُٕ 33 مخظ عػسٚ 15 مثاُ عػسٚ 18 شه ٌعىاُ دأد ضمىاُأ  (21

 ثالخ ٔعػسُٔ 23 احدٝ عػسٚ 11 اثٍتا عػسٚ 12 ٖاضني اضتربق عبد الطتاز عم٘   (22

 ٔعػسُٔ مثاُ 28 ازبع عػسٚ 14 ازبع عػسٚ 14 حطني اضتربق عدٌاُ ٌاصس   (23

 زاضب بالغٗاب إضساٞ حطني وإِد  (24

 ثالخ ٔثالثُٕ 33 ضت عػسٚ 16 ضبع عػسٚ 17 اضساٞ عم٘ كسٖي ذلىد  (25

 ثالثُٕ 30 مخظ عػسٚ 15 مخظ عػسٚ 15 اضساٞ ذلىد دأد ضمىاُ  (26
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 ٔعػسُٔ مثاُ 28 ازبع عػسٚ 14 ازبع عػسٚ 14 مخٗظ مساٞ زعد قاضيأ  (27

 ٔعػسُٔ مثاُ 28 ٚعػس اثٍتا 12 ضت عػسٚ 16 ٘مساٞ  ذلىد محٕد غسبأ  (28

 ازبع ٔعػسُٔ 24 عػس 10 ازبع عػسٚ 14 ضٗن وتعب ذلىد وٕضٜأ  (29

 ٔعػسُٔ مثاُ 28 ازبع عػسٚ 14 ازبع عػسٚ 14 ضٗن ذلىٕد ضمىاُ وٍػدأ  (31

 ازبع ٔثالثُٕ 34 ضبع عػسٚ 17 ضبع عػسٚ 17 طٗاف ذلىد غلس ذلىٕدأ  (31

 اثٍاُ ٔثالثُٕ 32 عػسٚ ٘مثاٌ 18 ازبع عػسٚ 14 أفٗاٞ فاضن عباع دلٕ  (32

 عػسُٔمخظ  25 مخظ عػسٚ 15 عػس 10 حطني أفٗاٞ دعفس صادق  (33

 ضبع ٔعػسُٔ 27 احدٝ عػسٚ 11 ضت عػسٚ 16 اكساً وظّس ذٖاب  غضباُ  (34

 احدٝ ٔثالثُٕ 31 مخظ عػسٚ 15 ضت عػسٚ 16 اهلاً دلٗد فؤاد عم٘  (35

 ثالخ ٔثالثُٕ 33 ٔعػسُٔ مثاُ 18 ظ عػسٚمخ 15 داضي واٌ٘ باضي ذلىد عم٘أ  (36

 اثٍتاُ ٔثالثُٕ 32 تطع عػسٚ 19 ثالخ عػسٚ 13 أٌغاً ذلىٕد زمحَ خضري  (37

 ضبع ٔعػسُٔ 27 ثالخ عػسٚ 13 ازبع عػسٚ 14 ٌٕز وصِس ابساِٗي وٍضٕزأ  (38

 ضبع ٔعػسُٔ 27 مخظ عػسٚ 15 اثٍتا عػسٚ 12 اٖالف زلي عبد عباع  (39

 احدٝ ٔثالثُٕ 31 ضبع عػسٚ 17 ازبع عػسٚ 14 عم٘مياُ حطني ذلطَ إ  (41

 ضبع ٔعػسُٔ 27 ازبع ٔعػسُٔ 14 ثالخ عػسٚ 13 مياُ عباع ذٖاب ذلىدإ  (41

 تطع ٔثالثُٕ 39 عػسُٔ 20 تطع عػسٚ 19 مياُ عم٘ ضعدُٔ ابساِٗيإ  (42

 ٍتاُ ٔعػسُٔثا 22 تطع 9 ثالخ عػسٚ 13 زغٗدمياُ ذلىد عبد العصٖص إ  (43

 ضبع ٔعػسُٔ 27 ضبع عػسٚ 17 عػس 10 ىاُ وٕضٜمياُ ٌادز ضمإ  (44

 ازبع ٔعػسُٔ 24 اثٍتا عػسٓ 12 اثٍتا عػسٚ 12 اّٖاب خضري ٌضٗف داضي  (45

 احدٝ ٔعػسُٔ 21 اثٍتا عػسٚ 12 تطع 9 عبداملٍعي داضي ّٖابإ  (46

 ضت ٔعػسُٔ 26 ثالخ عػسٚ 13 ٚعػسثالخ  13 ضٕادٙ باضي ذلىد محٕدٙ   (47

 ٔعػسُٔ ُاثٍتا 22 اثٍتا عػسٚ 12 عػس 10 ٗدباِس عبد اخلالق طْ مح  (48

 اثٍتاُ ٔثالثُٕ 32 ازبع عػس 14 عػسٚ ٘مثاٌ 18 غفٗق بدزٖٛ كٍعاُ ضعدُٔ  (49

 ازبع ٔثالثُٕ 34 عػسٚ ٘مثاٌ 18 ضت عػسٚ 16 بساٞ قخطاُ عم٘ حطني  (51

 ثالخ ٔعػسُٔ 23 ثالخ عػسٚ 13 عػس 10 بػري وٍرز بٍدز فسج  (51

 ٔعػسُٔ ُاثٍتا 22 عػس 10 اثٍتا عػسٚ 12 خمٗفٛ  بٗداٞ امساعٗن ابساِٗي  (52

 احدٝ ٔعػسُٔ 21 احدٝ عػسٚ 11 تطع 9 حتطني زعد كسٖي امحد  (53

 احدٝ ٔعػسُٔ 21 احدٝ عػسٚ 11 عػس 10 داضي ضعٗد حطَ عم٘  (54

 مخظ ٔعػسُٔ 25 عػس 10 مخظ عػسٚ 15 خضباك حازخ حطني امساعٗن  (55
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 اثٍتاُ ٔثالثُٕ 32 ضت عػسٚ 16 ضت عػسٚ 16 ىٕدحطاً ذلىٕد ذلىد ذل  (56

 ثالخ ٔثالثُٕ 33 تطع عػسٚ 19 ازبع عػسٚ 14 داز اهلل حطني خالد ابساِٗي   (57

 ضت ٔعػسُٔ 26 ثالخ عػسٚ 13 ثالخ عػسٚ 13 وٕضٜحطني ِادٙ حبٗب   (58

 ضبع ٔثالثُٕ 37 تطع عػسٚ 19 مثاُ عػسٚ 18 حٍني حتطني صلباُ وطس  (59

 تطع ٔعػسُٔ 29 ثالخ ٔعػسُٔ 13 عػسٚ ضت 16 ٌضٗف حٍني داضي ذلىد   (61

 ثالثُٕ 30 مخظ ٔعػسُٔ 15 ضت عػسٚ 15 حٍني حاود زغٗد كاون  (61

 ضت ٔثالثُٕ 36 تطع عػسٚ 19 ضبع عػسٚ 17 حٍني حطني عم٘ حٗدز  (62

 تطع ٔعػسُٔ 29 ثالخ عػسٚ 13 ضت عػسٚ 16 دسٖدٙ حٍني زحٗي عبداهلل   (63

 ثالخ ٔعػسُٔ 23 اثٍتا عػسٚ 12 احدٝ عػسٚ 11 حٗدز امحد عٕاد كاظي  (64

 مخظ ٔعػسُٔ 25 احدٝ عػسٚ 11 ازبع عػسٚ 14 ختاً وصعن دلبن زدب  (65

 ثالخ ٔعػسُٔ 23 عػس 10 ثالخ عػسٚ 13 زغٗف خمٕد داخن دالب  (66

 ثالثُٕ 30 اثٍتا عػسٚ 12 عػسٚ ٘مثاٌ 18 دعاٞ زٖاض حطَ كاظي  (67

 دٝ ٔعػسُٔاح 21 عػس 10 احدٝ عػسٚ 11 دعاٞ صاله حبس دٕاد  (68

 مخظ ٔعػسُٔ 25 عػس 10 مخظ عػسٚ 15 دعاٞ ذلىد حطني حٗدز  (69

 تطع ٔعػسُٔ 29 ازبع عػسٚ 14 عػسٚ مخظ 15 دعاٞ ٖاضني عم٘ داضي  (71

 ضبع ٔعػسُٔ 27 ثالخ عػسٚ 13 ازبع عػسٚ 14 دٌٗا محد عبدالسمحَ حطني  (71

 ثالثُٕ 30 ضت ٔعػسُٔ 16 ازبع عػسٚ 14 دٖاٌا ٌدٖي ِادٙ عم٘  (72

 ضت ٔعػسُٔ 26 ثالخ عػسٚ 13 ثالخ عػسٚ 13 ذلىٕدزاو٘ زٖاض غاكس    (73

 ٔعػسُٔازبع  24 احدٝ عػسٚ 11 ثالخ عػسٚ 13 زاو٘ صاحل حمٕٗ حطني  (74

 ٔعػسُٔ ٘مثاٌ 28 مخظ عػسٚ 15 ثالخ عػسٚ 13 ضمىاُزاو٘ طالب فاضن   (75

 ُضت ٔثالثٕ 36 عػسٚ ٘مثاٌ 18 مثاُ عػسٚ 18 ذلىد زأٖٛ زغٗد ِادٙ  (76

 مخظ ٔعػسُٔ 25 مخظ عػسٚ 15 عػس 10 زاٟد وصِس ضخاب وطس  (77

 تطع ٔعػسُٔ 29 مخظ عػسٚ 15 ازبع عػسٚ 14 ثابتزحاب ذلىد عبد اهلل   (78

 ضت ٔثالثُٕ 36 عػسٚ ٘مثاٌ 18 عػسٚ ٘مثاٌ 18 زغد عم٘ حبأ عم٘  (79

 ثالثُٕ 30 ضت عػسٚ 16 ازبع عػسٚ 14 كػلٕه زغد حيٜٗ فسحاُ  (81

 ثالثُٕ 30 ضت عػسٚ 16 ازبع عػسٚ 14 بد اللسٖيزفمٛ طازق ع  (81

 احدٝ ٔثالثُٕ 31 ضت عػسٚ 16 مخظ عػسٚ 15 كاظي زقٗٛ ابساِٗي دّاد   (82

 مخظ ٔثالثُٕ 35 عػسٚ ٘مثاٌ 18 ضبع عػسٚ 17 زٔاٞ صفاٞ ذلىٕد عٗداُ  (83

 تطع ٔعػسُٔ 29 مخظ عػسٚ 15 ازبع عػسٚ 14 زٔاٞ صالح عم٘ فٗاض  (84
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 مثاٌ٘ ٔعػسُٔ 28 ضبع عػسٚ 17 احدٝ عػسٚ 11 دزٖي عم٘ عبٗد عب  (85

 ضبع ٔثالثُٕ 37 تطع عػسٚ 19 عػسٚ ٘مثاٌ 18 شوَ وؤٖد ٌٕزٙ  عم٘  (86

 ثالخ ٔثالثُٕ 33 مخظ عػسٚ 15 عػسٚ ٘مثاٌ 18 شِساٞ ضالً عبد كاظي  (87

 ازبع ٔعػسُٔ 24 اثٍتا عػسٚ 12 اثٍتا عػسٚ 12 شٖدُٔ إٖاد دمٗن حطني  (88

 اثٍتاُ ٔعػسُٔ 22 احدٝ عػسٚ 11 احدٝ عػسٚ 11 ٘ محٕد  ٌلٛشَٖ العابدَٖ عم  (89

 احدٝ ٔثالثُٕ 31 ازبع عػسٚ 14 ضبع عػسٚ 17 د اهللشٍٖب ثاٖس وغري عب  (91

 احدٝ ٔثالثُٕ 31 ضت عػسٚ 16 مخظ عػسٚ 15 شٍٖب داضي عباع عبد  (91

 ضت ٔثالثُٕ 36 عػسٚ ٘مثاٌ 18 عػسٚ ٘مثاٌ 18 إمساعٗن شٍٖب مجاه ابساِٗي  (92

 احدٝ ٔثالثُٕ 31 ثالخ عػسٚ 13 عػسٚ ٘مثاٌ 18 شٍٖب غاكس ذلىٕد خمف  (93

 اثٍتاُ ٔعػسُٔ 22 اثٍتا عػسٚ 12 عػس 10 شٍٖب عبد اللسٖي حطني  (94


