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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

 سبع عشرة 06 سبع 6 عشر 01 عبداهلل ثاز زوناُ دسوطآ  (1

 00 ثاز قيظ عبد اهلل دبازآ  (2
 سبع عشرة 06 ست 5 احدى عشرة

 8 ىود ضميي وٍة صاحل ذلآ  (3
 تسع عشرة 08 عشر 01 تسع

 01 مخيظوٍة ناظي ذلىد آ  (4
 سبع وعشرون 16 مخس عشرة 04 اثنتا عشرة

 8 نسيي ظاِس  يات وجٍى آ  (5
 سبع عشرة 06 مثان 7 تسع

 03 حبس ية وّدي عبد السمحَآ  (6
 تسع وعشرون 18 مخس عشرة 04 اربع عشرة

 05 ية ٌعىة باش رلمفآ  (7
 مثان وعشرون 17 اثنتا عشرة 01 ست عشرة

 07 ابتّاه صاحل عىس حطَ  (8
 وثالثون سبع 26 عشرة تسع 08 عشرة مثان

 02 حامت ابتّاه ِػاً عدٌاُ  (9
 مخس وعشرون 14 اثنتا عشرة 01 ثالث عشرة

 00 حطني مجعة  بوبهس حطني أ  (11
 احدى وعشرون 10 عشر 01 احدى عشرة

 04 داضيحالً فتح اهلل ابساِيي أ  (11
 تسع وعشرون 18 رةاربع عش 03 مخس عشرة

 06 ذياب محد ابساِيي ضبع أ  (12
 ثالث وثالثون 22 ست عشرة 05 سبع عشرة

 8 أمحد قاضي أمحد داضي  (13
 عشرون 11 احدى عشرة 00 تسع

 02 عاوس محود أمحد محد أ  (14
 سبع وعشرون 16 اربع عشرة 03 ثالث عشرة

 01 حطني محد عاوس عميأ  (15
 س وعشرونمخ 14 ثالث عشرة 02 اثنتا عشرة

 راسب بالغياب أمحد عبود نسيي  (16

 7 محد عمي حطَ دندكأ  (17
 عشرون  11 اثنتا عشرة 01 مثان

 7 أمحد ناظي عروب وادي  (18
 ست عشرة 05 مثان 7 مثان

 8  عبد محد ذلىد عمي ذلطَأ  (19
 وعشرون احدى 10 اثنتا عشرة 01 تسع

 ست عشرة 05 عشر 01 ست 5 محد ذلىود ضمىاُ قػسأ  (21

 00 اُشه ٌعىاُ داود ضمىأ  (21
 وعشرون اربع 13 ثالث عشرة 02 ااحدى عشرة 

 8 ياضني اضتربم عبد الطتاز عمي   (22
 وعشرون اربع 13 مخس عشرة 04 تسع

 01 حطني اضتربم عدٌاُ ٌاصس   (23
 مخس وعشرون 14 ثالث عشرة 02 اثنتا عشرة

 راسب بالغياب   إضساء حطني واِود  (24
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 02 اضساء عمي نسيي ذلىد  (25
 سبع وعشرون 16 رةاربع عش 03 ثالث عشرة

 8 اضساء ذلىد داود ضمىاُ  (26
 اثنتان وعشرون 11 ثالث عشرة 02 تسع

 01 مخيظ مساء زعد قاضيأ  (27
 اربع وعشرون 13 اثنتا عشرة 01 اثنتا عشرة

 7 مساء  ذلىد محود غسبيأ  (28
 ثالث وعشرون 12 مخس عشرة 04 مثان

 8 ضين وتعب ذلىد ووضىأ  (29
 تسع عشرة 08 عشر 01 تسع

 اربع وعشرون 13 مخس عشرة 04 تسع 8 ىود ضمىاُ وٍػدضين ذلأ  (31

 01 طياف ذلىد غهس ذلىودأ  (31
 ست وعشرون 15 اربع عشرة 03 اثنتا عشرة

 00 أفياء فاضن عباع دلو  (32
 عشرون 11 تسع 8 احدى عشرة

 01 حطني أفياء دعفس صادم  (33
 عشرون 11 عشر 01 عشر

 01 انساً وظّس ذياب  غضباُ  (34
 اثنتان وعشرون 11 اثنتا عشرة 01 عشر

 01 اهلاً دليد فؤاد عمي  (35
 اربع وعشرون 13 اربع عشرة 03 عشر

 00 داضي واٌي باضي ذلىد عميأ  (36
 اربع وعشرون 13 ثالث عشرة 02 احدى عشرة

 01 أٌغاً ذلىود زمحَ خضري  (37
 تسع وعشرون 18 سبع عشرة 06 اثنتا عشرة

 عشرون 11 عشر 01 عشر 01 ٌوز وصِس ابساِيي وٍضوز أ  (38

 00 يالف زلي عبد عباعا  (39
 اثنتان وعشرون 11 احدى عشرة 00 احدى عشرة

 01 مياُ حطني ذلطَ عميإ  (41
 احدى وعشرون 10 تسع 8 اثنتا عشرة

 01 مياُ عباع ذياب ذلىدإ  (41
 احدى وعشرون 10 تسع 8 اثنتا عشرة

 04 مياُ عمي ضعدوُ ابساِييإ  (42
 ثالثون 21 مخس عشرة 04 مخس عشرة

 01 زغيدصيص مياُ ذلىد عبد العإ  (43
 ثالث وعشرون 12 احدى عشرة 00 اثنتا عشرة

 7 مياُ ٌادز ضمىاُ ووضىإ  (44
 احدى وعشرون 10 ثالث عشرة 02 مثان

 احدى وعشرون 10 اثنتا عشرة 01 تسع 8 ايّاب خضري ٌضيف داضي  (45

 7 عبداملٍعي داضي يّابإ  (46
 سبع عشرة 06 تسع 8 مثان

 02 ضوادي باضي ذلىد محودي   (47
 ثالثون 21 سبع عشرة 06 ثالث عشرة

 احدى وعشرون 10 اثنتا عشرة 01 تسع 8 باِس عبد اخلالل طْ محيد  (48

 مثان وعشرون 17 اربع عشرة 03 اربع عشرة 03 غفيل بدزية نٍعاُ ضعدوُ  (49

 02 بساء قخطاُ عمي حطني  (51
 سبع وعشرون 16 اربع عشرة 03 ثالث عشرة
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 01 بػري وٍرز بٍدز فسج  (51
 ست وعشرون 15 اربع عشرة 03 اثنتا عشرة

 01 خميفة بيداء امساعين ابساِيي   (52
 ست وعشرون 15 اربع عشرة 03 اثنتا عشرة

 8 حتطني زعد نسيي امحد  (53
 احدى وعشرون 10 اثنتا عشرة 01 تسع

 01 داضي ضعيد حطَ عمي  (54
 ثالث وعشرون 12 احدى عشرة 00 اثنتا عشرة

 01  خضباك حازخ حطني امساعين  (55
 مخس وعشرون 14 ةثالث عشر 02 اثنتا عشرة

 تسع وعشرون 18 مخس عشرة 04 اربع عشرة 03 ىودحطاً ذلىود ذلىد ذل  (56

 03 داز اهلل حطني خالد ابساِيي   (57
 تسع وعشرون 18 مخس عشرة 04 اربع عشرة

 01 ووضىحطني ِادي حبيب   (58
 اثنتان وعشرون 11 اثنتا عشرة 01 عشر

 04 حٍني حتطني صهباُ وطس  (59
 ثالثون 21 مخس عشرة 04 مخس عشرة

 03 ٌضيف حٍني داضي ذلىد   (61
 ست وعشرون 15 اثنتا عشرة 01 اربع عشرة

 04 حٍني حاود زغيد ناون  (61
 ثالثون 21 مخس عشرة 04 مخس عشرة

 04 حٍني حطني عمي حيدز  (62
 ثالثون 21 مخس عشرة 04 مخس عشرة

 04 دسيدي حٍني زحيي عبداهلل   (63
 وثالثوناثنتان  21 سبع عشرة 06 مخس عشرة

 7 دز امحد عواد ناظيحي  (64
 ست عشرة 05 مثان 7 مثان

 8 ختاً وصعن دلبن زدب  (65
 احدى وعشرون 10 اثنتا عشرة 01 تسع

 01 زغيف خمود داخن دالب  (66
 مخس وعشرون 14 ثالث عشرة 02 اثنتا عشرة

 05 دعاء زياض حطَ ناظي  (67
 احدى وثالثون 20 مخس عشرة 04 ست عشرة

 8 دعاء صاله حبس دواد  (68
 ست عشرة 05 سبع 6 تسع

 04 دعاء ذلىد حطني حيدز  (69
 سبع وعشرون 16 اثنتا عشرة 01 مخس عشرة

 02 دعاء ياضني عمي داضي   (71
 ست وعشرون 15 ثالث عشرة 02 ثالث عشرة

 01 دٌيا محد عبدالسمحَ حطني  (71
 سبع عشرة 06 سبع 6 عشر

 01 دياٌا ٌديي ِادي عمي  (72
 مثان وعشرون 17 ست عشرة 05 اثنتا عشرة

 8 ذلىوداض غانس  زاوي زي  (73
 احدى وعشرون 10 اثنتا عشرة 01 تسع

 01 زاوي صاحل حميو حطني  (74
 اربع وعشرون 13 اربع عشرة 03 عشر

 00 ضمىاُزاوي طالب فاضن   (75
 ثالث وعشرون 12 اثنتا عشرة 01 احدى عشرة

 02 ذلىد زاوية زغيد ِادي  (76
 تسع وعشرون 18 ست عشرة 05 ثالث عشرة
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 00 زائد وصِس ضخاب وطس  (77
 إحدى و عشرون 10 عشر 01  احدى عشرة

 01 ثابتزحاب ذلىد عبد اهلل   (78
 مخس وعشرون 14 مخس عشرة 04 عشر

 05 زغد عمي حباو عمي  (79
 ثالثون 21 اربع عشرة 03 ست عشرة

 03 نػهوه زغد حييى فسحاُ  (81
 مثان وعشرون 17 اربع عشرة 03 اربع عشرة

 01 زفمة طازم عبد الهسيي   (81
 مخس وعشرون 14 مخس عشرة 04 عشر

 00 ناظي زقية ابساِيي دّاد   (82
 مخس وعشرون 14 اربع عشرة 03 احدى عشرة

 02 زواء صفاء ذلىود عيداُ  (83
 مثان وعشرون 17 مخس عشرة 04 ثالث عشرة

 02 زواء صالح عمي فياض  (84
 مثان وعشرون 17 مخس عشرة 04 ثالث عشرة

 8 زيي عمي عبيد عبد   (85
 اربع وعشرون 13 مخس عشرة 04 تسع

 07 شوَ وؤيد ٌوزي  عمي  (86
 اربع وثالثون 23 ست عشرة 05 مثان عشرة

 04 شِساء ضالً عبد ناظي  (87
 ثالثون 21 مخس عشرة 04 مخس عشرة

 00 شيدوُ إياد دمين حطني  (88
 ثالث وعشرون 12 اثنتا عشرة 01 احدى عشرة

 7 شيَ العابديَ عمي محود  ٌهة  (89
 عشرون 11 اثثنتا عشرة 01 مثان

 03 د اهللري عبشيٍب ثايس وغ  (91
 تسع وعشرون 18 مخس عشرة 04 اربع عشرة

 01 شيٍب داضي عباع عبد  (91
 سبع وعشرون 16 مخس عشرة 04 اثنتا عشرة

 01 إمساعين شيٍب مجاه ابساِيي  (92
 سبع وعشرون 16 مخس عشرة 04 اثنتا عشرة

 05 شيٍب غانس ذلىود خمف  (93
 احدى وثالثون 20 مخس عشرة 04 ست عشرة

 01 يي حطنيشيٍب عبد الهس  (94
 ثالث وعشرون 12 احدى عشرة 00 اثنتا عشرة


