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ّٟ  َعدالت ايطعٞ ايطٓٛ
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 ت
 

معدل الفصل األول من  اسه الطالب الرباعي
02 % 

 02معدل السعي السنوي من  % 02معدل الفصل الثاني 
% 

 كتابًة رقًنا  كتابًة رقًنا  كتابًة رقًنا 
 ثالثٕٛ 30 مخظ عػس٠ 15 مخظ عػس٠ 15 فاتٔ ذٜاب مخاع  أمحد  (1

 ثالثٕٛ 30 ضت عػس 16 عػس٠ ازبع 14 فاتٔ ضٌٗٝ محٝد عٝاٍ  (2

 ثالثٕٛ 30 عػس٠ اثٓتا 12 عػس٠ ٞمثاْ 18 اط١ُ مجع١ جٛاد حمُدف  (3

 احد٣ ٚعػسٕٚ 21 احد عػس٠ 11 عػس 10 فسح حافظ ابساِٖٝ محص٠  (4

 ثالثٕٛ 30 مخظ عػس٠ 15 عػس٠ مخظ 15 فالح نسِٜ ضًّٛ خًٌٝ  (5

 ضبع ٚعػسٕٚ 27 ازبع عػس٠ 14 ثالث عػس٠ 13 جمٝد قضٞ حطٔ َتعب  (6

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 مخظ عػس٠ 15 ثالث عػس٠ 13 نٛثس خًٌٝ زحِٝ حمُٛد  (7

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 مخظ عػس٠ 15 ثالث عػس٠ 13 نٛثس عًٞ حمُد عبد اهلل  (8

 ضبع عػس٠ 27 ازبع عػس٠ 14 ثالث عػس٠ 13 يكا٤ عًٞ عبٝد َٗدٟ  (9

 عػس٠ ٞمثاْ 28 ازبع عػس٠ 14 عػس٠ ازبع 14 يؤٟ قضٞ ٜاضني خطري  (10

 ازبع عػس٠ 24 ثالث عػس٠ 13 عػس٠ احد٣ 11 إمساعٌٝ يؤٟ حمُد جاضِ  (11

 احد٣ ٚعػسٕٚ 21 اثٓتا عػس٠ 12 تطع 9 ي٢ًٝ زافد عبد األَري  (12

 ضبع ٚعػسٕٚ 27 ازبع عػس٠ 14 ثالث عػس٠ 13 َازٜٔ طايب عبداهلل صاحل  (13

 ٚثالثٕٛ ٕاثٓتا 32 ضبع عػس٠ 17 عػس٠ مخظ 15 َايو عًٞ ضًُإ طساد  (14

 زبع ٚعػسٕٚ 24 اثٓتا عػس 12 اثٓتا عػس٠ 12 حمُد امحد مجع١ عٛاد  (15

 ضت ٚثالثٕٛ 36 عػس٠ ٞمثاْ 18 ٠عػس ٞمثاْ 18 حمُد مجٗٛز غاطٞ حبس  (16

 مل ٜباغس يف ايعاّ احلاضس +زاضب يف ايعاّ املاضٞ  حمُد حامت عبد ايهسِٜ جاضِ  (17

 ازبع ٚعػسٕٚ 24 عػس 10 ازبع عػس٠ 14 ط٘ عصٜص حمُد زا٥د   (18

 ٚثالثٕٛ ضت 36 مثاْٞ عػس٠ 18 س٠عػ ٞمثاْ 18 حمُد ضاَٞ عبٛد أمحد  (19

 مخظ ٚعػسٕٚ 25 مخظ عػس٠ 15 عػس 10 حمُد غٗاب امحد حمُد  (20

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 ضت عػس٠ 16 مخظ عػس٠ 15 حمُد صاحل عصٜص عًٞ  (21

 ثالثٕٛ 30 ضبع عػس٠ 17 ثالث عػس٠ 13 حمُد صهبإ فٝضٌ عًٞ  (22

 ٚعػسٕٚتطع  29 ضت عػس٠ 16 ثالث عػس٠ 13 حمُد ضٝا٤ حامت ناظِ  (23

 ثالث ٚعػسٕٚ 23 ثالث عػس 13 عػس 10 َساد حمُد طازم حمُد  (24

 مخظ ٚعػسٕٚ 25 مخظ عػس 15 عػس 10 زغٝد حمُد فتح اهلل حطني  (25

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 ضبع عػس٠ 17 احد٣ عػس 11 حمُد َٓعِ جباز حمُد  (26
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 ضت ٚعػسٕٚ 26 مخظ عػس٠ 15 ٠عػس احد٣ 11 حمُد ٚيٞ حطني عباع  (27

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 ضت عػس٠ 16 ٠عػساثٓتا  12 مخٝظ اٚد َستط٢ محٝد د  (28

 ازبع ٚعػسٕٚ 24 ازبع عػس٠ 14 عػس 10 َستط٢ َكداد امحد عبد  (29

 ضبع ٚعػسٕٚ 27 ثالث عػس٠ 13 ازبع عػس٠ 14 َسٚإ زَطإ محد خطري  (30

 ضت ٚعػسٕٚ 26 ضت عػس 16 عػس 10 َسٚإ عباع عًٛش محٝد  (31

 مخظ ٚثالثٕٛ 35 ضت عػس٠ 16 ػس٠تطع ع 19 َس٠ٚ يطٝف َضطاف عباع  (32

 ٚثالثٕٛ ٕاثٓتا 32 ضت عػس٠ 16 ٠عػس ضت 16 َس٠ٚ ْعُإ داٚد َٗدٟ  (33

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 مخظ عػس٠ 15 ٠ضت عػس 16 َسٚٙ ٚضاّ جنِ عبد اهلل  (34

 ضت ٚثالثٕٛ 36 ضبع عػس٠ 17 عػس٠ تطع 19 َسِٜ طايب تٛفٝل حطني  (35

 ثالثٕٛ 30 مخظ عػس٠ 15 مخظ عػس٠ 15 َسِٜ قٝظ ناظِ  غٗباش  (36

 تطع ٚعػسٕٚ 29 مخظ عػس٠ 15 عػس٠ازبع  14 َضطف٢ عدْإ عسب ظاٖس  (37

38)  
 احد٣ ٚعػسٕٚ 21 اثٓتا عػس٠ 12 تطع 9 عًٛشَضطف٢ امساعٌٝ حطٔ 

 ازبع ٚعػسٕٚ 24 ازبع عػس٠ 14 عػس 10 عٝدإَضطف٢ حمُد ضًُإ   (39

 ػسٕٚمخظ ٚع 25 مخظ عػس٠ 15 عػس 10 ٜاضني َكداد ثاٜس حطٔ ْدا  (40

 ثالثٕٛ 30 اثٓتا عػس٠ 12 عػس٠ ٞمثاْ 18 ٢َٓ خطري بالص حمُٛد  (41

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 ضبع عػس 17 عػس٠ ازبع 14 ٢َٓ حمُٛد َسشٙ جاضِ  (42

 ٚثالثٕٛ ٞمثاْ 38 تطع عػس٠ 19 تطع عػس٠ 19 َٗا حطٔ ٖادٟ عٓاد  (43

 ثالثٕٛ 30   عػس٠ مثاْٞ 18 عػس٠ اثٓتا 12 عباع َٗا ثاٜس حامت   (44

 مخظ ٚثالثٕٛ 35 ضت عػس٠ 16 تطع عػس٠ 19 ٜعكٛب ٗا جٛاد حطَٔ  (45

 احد٣ ٚعػسٕٚ 21 اثٓتا عػس٠ 12 تطع 9 َٗا ضتاز جسٜٛ  ضٝدإ  (46

 مخظ ٚعػسٕٚ 25 ثالث عػس٠ 13 اثٓتا عػس٠ 12 َٗٓد محٝد حمُٛد محٝد  (47

 ثالث ٚثالثٕٛ 33 مخظ عػس٠ 15 عػس٠ ٞمثاْ 18 َٗٓد جباز ضخاب َطس  (48

 ثالث ٚعػسٕٚ 23 عػس 10 ٠عػس ثثال 13 ازى محٝدَٗٓد عدْإ َب  (49

50)  
 مخظ ٚعػسٕٚ 25 احد٣ عػس٠ 11 ازبع عػس٠ 14 عبد  احلُٝد َؤمتٔ َٗٓد غايب 

 تطع ٚثالثٕٛ 39 تطع عػس٠ 19 عػسٕٚ 20 َٝظ حطني عباع فاضٌ  (51

 ٚثالثٕٛ ٞمثاْ 38 تطع عػس٠ 19 تطع عػس٠ 19 َٝطِ مسري حمُد ضبع  (52

 اثٓتإ ٚثالثٕٛ 32 ضبع عػس٠ 17 مخط١ عػس 15 عًْٟٝٛد٣ اٜاد ابساِٖٝ   (53

 احد٣ ٚعػسٕٚ 21 اثٓتا عػس٠ 12 تطع 9 غٗابْرٜس عادٍ حامت   (54
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 ضت ٚعػسٕٚ 26 ازبع عػس 14 اثٓتا عػس٠ 12 بٝات ْسميإ مجاٍ امساعٌٝ  (55

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 ثالث عػس٠ 13 عػس٠ مخظ 15 ٜاضني ْصاز ط٘ جٛاد  (56

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 ازبع عػس٠ 14 ازبع عػس٠ 14 ِْٛز بسٖإ عاَس ابساٖٝ  (57

 ٚعػسٕٚ ٞمثاْ 28 مخظ عػس٠ 15 ثالث عػس٠ 13 ْٛز غطإ ٖادٟ عبد عًٞ  (58

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 ضت عػس٠ 16 مخظ عػس٠ 15 ْٛز ْصاز فاضٌ محٝد  (59

 ازبع ٚثالثٕٛ 34 ضبع عػس٠ 17 ضبع عػس٠ 17 حطنيْٛز َهٞ محٝد   (60

 ضت ٚعػسٕٚ 26 اثٓتا عػس٠ 12 عػس٠ ازبع 14 ْٛز َٛيٛد عًٞ عبد اهلل  (61

 ازبع ٚثالثٕٛ 34 ضبع عػس٠ 17 عػس٠ ضبع 17 ْٛزا امحد جباز ازحِٝ  (62

 ثالثٕٛ 30 مخظ عػس٠ 15 مخظ عػس٠ 15 ْٛزٙ ضًُٝإ محد ضًُٝإ  (63

 ثالث ٚثالثٕٛ 33 تطع عػس٠ 19 ازبع عػس٠ 14 ْٛزٙ فسحإ َٗدٟ امحد  (64

 ثالث ٚثالثٕٛ 33 عػس٠ ٞمثاْ 18 ٠مخظ عػس 15 ْٛز٠ ٖاغِ جاضِ حمُد  (65

 ثالثٕٛ 30 ضبع عػس٠ 17 عػس٠ ثالث 13 ٖاجس ابساِٖٝ خًٝف١ ناظِ  (66

 ازبع ٚعػسٕٚ 24 عػس 10 أزبع عػس٠ 14 ٖاجس زغٝد َضطاف جاضِ  (67

 َطتطاف١ َٔ نًٝتٓا إىل جاَع١ نسبال٤ ٖاجس ٖاغِ ضًُإ أمحد  (68

 تطع ٚعػسٕٚ 29 ازبع عػس٠ 14 مخظ عػس٠ 15 ٖب١ ثا٥س عادٍ اغطٝب  (69

 اثٓتإ ٚثالثٕٛ 32 ازبع عػس٠ 14 عػس٠ مثإ 18 ناظِ  ٖب١ َاشٕ عبد احلطني  (70

 مخظ ٚثالثٕٛ 35 ضت عػس 16 تطع عػس٠ 19 زغٝد أمحدحمُد   ٖب١  (71

 ضت ٚعػسٕٚ 26 عػس 10 ضت عػس٠ 16 حطني ٖد٣ عبد ايضُد ضاالز   (72

 عػسٕٚٚ ٞمثاْ 28 عػس٠ ٞمثاْ 18 عػس 10 ٖٓد عادٍ حطني عباع  (73

 ضت ٚثالثٕٛ 36 ضبع عػس 17 تطع عػس٠ 19 عًٞ ٖٓد عًٞ يفت٘ محد  (74

 مخظ ٚثالثٕٛ 35 تطع عػس٠ 19 ضت عػس٠ 16 ٖٓد َظٗس ط٘ ضًُإ  (75

 ضبع ٚعػسٕٚ 27 ازبع عػس٠ 14 ثالث عػس٠ 13 حطني  ٚاثل حاَد ناٌَ  (76

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 ضت عػس٠ 16 مخظ عػس٠ 15 ٚجدإ حاشّ نسِٜ محٝد  (77

 ثالثٕٛ 30 ضت عػس٠ 16 أزبع عػس٠ 14 عبد اهلل جمٝد ٜاضني ٚجدإ  (78

 ثالث ٚثالثٕٛ 33 عػسٕٚ 20 ثالث عػس٠ 13 ٚفا٤ عًٞ حطني عًٞ  (79

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 ضت عػس٠ 16 مخظ عػس٠ 15 ٜاضني ٚال٤  حمطٔ عًٟٝٛ  (80

 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 مخظ عػس٠ 15 عػسضت  16 ٚيٝد صالح جاضِ حمُد  (81

 ضب بايغٝابزا ٜاضس عاَس محٝد  (82
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 احد٣ ٚثالثٕٛ 31 ضت عػس٠ 16 عػس٠ مخظ 15 ٜطس٣ زٜاض َٓعِ ضعٝد  (83

 مخظ ٚعػسٕٚ 25 ازبع عػس٠ 14 ٠عػساحد٣  11 ٜٛضف جٛاد اٜٛب جٛاد  (84

 املطتطافٕٛ

 ثالث ٚثالثٕٛ 33 مثإ عػس٠ 18 مخظ عػس٠ 15 ضٓدع تٛفٝل عبٛد  (85

 ٣ ٚثالثٕٛاحد 31 مخظ عػس٠ 15 ضت عػس٠ 16 عٗد عُاد حمُٛد حمُد  (86


