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 % 22الفصل الجاني من  % 02الفصل الجاني من  % 02الفصل األول من  اسه الطالب الرباعي ت
 كتابًة رقًنا  كتابًة رقًنا  كتابًة رقًنا 

 مثان وعشرون 06 ست عشرة  14 اثنتا عشرة  10 فاتَ ذٖاب مخاع  أمحد  (1

 ون اثنتان وعشر 00 احدى عشرة  11 احدى عشرة 11 فاتَ ضّٗن محٗد عٗاه  (2

 مثان وعشرون 06 اربع عشرة  12 ةعشراربع  12 فاطىٛ مجعٛ جٕاد حمىد  (3

 تسع عشرة 17 عشر فقط 12 تسع 7 فسح حافظ ابساِٗي محصٚ  (4

 احدى وعشرون 01 ثالخ عشرة 11 مثان  6 فالح لسٖي ضمًٕ خمٗن  (5

 مثان وعشرون 06 اربع عشرة  12 ارع عشرة  12 جمٗد سض٘ حطَ وتعب  (6

 اربع وعشرون 02 اربع عشرة 12 عشر 12 ٗي حمىٕدلٕثس خمٗن زح  (7

 سبع وعشرون 05 مخس عشرة 13 اثنتا عشرة 10 لٕثس عم٘ حمىد عبد اهلل  (8

 اثنتان وعشرون 00 اثنتا عشرة 10 عشر 12 لقاٞ عم٘ عبٗد وّدٙ  (9

 احدى وعشرون 01 احدى عشرة 11 عشر  12 لؤٙ سض٘ ٖاضني خطري  (11

 مثاني عشرة 16 عشر فقط 12 مثان 6 إمساعٗن لؤٙ حمىد جاضي  (11

 مثان عشرة 16 تسع 7 تسع 7 لٗمٜ زافد عبد األوري  (12

 مخس وعشرون 03 ثالخ عشرة 11 اثنتا عشرة 10 وازَٖ طالب عبداهلل صاحل  (13

 اربع وثالثون 12 تسع عشرة 17 اربع عشرة 13 والك عم٘ ضمىاُ طساد  (14

 عشرون ثالخ و 01 اربع عشرة 12 تسع 7 حمىد امحد مجعٛ عٕاد  (15

 ثالثون 12 ست عشرة 14 احدى عشرة 12 حمىد مجّٕز غاط٘ حبس  (16

 بالةٗابزاضب  حمىد حامت عبد الكسٖي جاضي  (17

 عشرون 02 اثنتا عشرة 10 مثان 6 طْ عصٖص حمىد زاٟد   (18

 ست وعشرون 04 اثنتا عشرة 10 عشرة اربع 12 حمىد ضاو٘ عبٕد أمحد  (19

 احدى وعشرون 01 احدى عشرة 11 عشر 12 حمىد غّاب امحد حمىد  (21

 تسع وعشرون 07 مخس عشرة  13 عشرة اربع  12 حمىد صاحل عصٖص عم٘  (21

 تسع وعشرون 07 مخس عشرة  13 اربع عشرة 12 حمىد صكباُ فٗضن عم٘  (22

 اثنتان وعشرون 00 اربع عشرة  12 مثان  6 حمىد ضٗاٞ حامت لاظي  (23

 ونست وعشر 04 مخس عشرة 13 احدى عشرة  11 وساد حمىد طازق حمىد  (24

 ثالخ وعشرون 01 اثنتا عشرة 10 احدى عشرة 11 زغٗد حمىد فتح اهلل حطني  (25

 نثالخ وعشرو 01 ثالخ عشرة  11 عشر 12 حمىد وٍعي جباز حمىد  (26

 ثالخ وعشرون 01 احدى عشرة 11 اثنتا عشرة 10 حمىد ٔل٘ حطني عباع  (27

 تسع عشرة 17 احدى عشرة  11 مثان 6 مخٗظ وستطٜ محٗد دأد   (28
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 اثنتان وعشرون 00 اثنتا عشرة  10 عشر 12 وقداد امحد عبد وستطٜ  (29

 عشرون 02 احدى عشرة  11 تسع 7 وسٔاُ زوطاُ محد خطري  (31

 عشرون 02 احدى عشرة 11 تسع 7 وسٔاُ عباع عمٕش محٗد  (31

 مخس وثالثون 13 مثان عشرة  16 سبع عشرة 15 وسٔٚ لطٗف وضطاف عباع  (32

 ثالثون  12 سبع عشرة  15 ةثالخ عشر 11 وسٔٚ ٌعىاُ دأد وّدٙ  (33

 ست وعشرون 04 ست عشرة 14 عشر 12 وسٔٓ ٔضاً جني عبد اهلل  (34

 مثان وعشرون 06 ست عشرة 14 اثنتا عشرة 10 وسٖي طالب تٕفٗق حطني  (35

 احدى وعشرون 01 احدى عشرة 11 عشر 12 وسٖي سٗظ لاظي  غّباش  (36

 روناربع وعش 02 مخس عشرة  13 تسع 7 وضطفٜ عدٌاُ عسب ظاِس  (37

 مخس وعشرون 03 اربع عشرة 12 احدى عشرة 11 عمٕشوضطفٜ امساعٗن حطَ   (38

 اربع وعشرون 02 ست عشرة  14 مثان  6 عٗداُوضطفٜ حمىد ضمىاُ   (39

 تسع عشرة 17 احدى عشرة 11 مثان 6 ٖاضني وقداد ثاٖس حطَ ٌدا  (41

 ست وعشرون 04 ثالخ عشرة  11 ثالخ عشرة 11 وٍٜ خطري بالص حمىٕد  (41

 اثنتان وعشرون 00 احدى عشرة  11 احدى عشرة 11 حمىٕد وسشٓ جاضيوٍٜ   (42

 اثنتان وثالثون 10 مثان عشرة 16 اربع عشرة 12 وّا حطَ ِادٙ عٍاد  (43

 إحدى و عشرون 01 عشر 12 احدى عشرة 11 عباع وّا ثاٖس حامت   (44

 ست وعشرون 04 ثالخ عشرة  11 ثالخ عشرة 11 ٖعقٕب وّا جٕاد حطَ  (45

 ثالخ وعشرون 01 مخس عشرة 13 مثان  6 ٖٕ  ضٗداُوّا ضتاز جس  (46

 ثالخ وعشرون 01 ثالخ عشرة 11 عشر  12 وٍّد محٗد حمىٕد محٗد  (47

  عشروناثنتان و 00 ثالخ عشرة 11 تسع 7 وٍّد جباز ضخاب وطس  (48

 ثالخ وعشرون 01 ثالخ عشرة 11 عشر 12 وٍّد عدٌاُ وبازك محٗد  (49

 عشرون  02 احدى عشرة 11 سعت 7 عبد  احلىٗد وؤمتَ وٍّد غالب   (51

 تسع وعشرون 07 ست عشرة 14 ثالخ عشرة 11 وٗظ حطني عباع فاضن  (51

 تسع وشعرون 07 ست عشرة  14 ثالخ عشرة 11 وٗطي مسري حمىد ضبع  (52

 سبع وعشرون 05 اربع عشرة  12 ثالخ عشرة 11 ٌدٝ اٖاد ابساِٗي عمٕٗٙ  (53

 اثنتان وعشرون 00 احدى عشرة 11 احدى عشرة 11 غّابٌرٖس عاده حامت   (54

 مخس وعشرون 03 ثالخ عشرة  11 اثنتا عشرة 10 بٗات ٌسمياُ مجاه امساعٗن  (55

 سبع وعشرون 05 مخس عشرة  13 اثنتا عشرة 10 ٖاضني ٌصاز طْ جٕاد  (56

 ثالخ وعشرون 01 ثالخ عشرة 11 عشر 12 ٌٕز بسِاُ عاوس ابساِٗي  (57

 ثالخ وعشرون 01 عشرة مخس  13 مثان 6 ٌٕز غطاُ ِادٙ عبد عم٘  (58
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 ثالخ وعشرون 01 احدى عشرة  11 اثنتا عشرة 10 ٌٕز ٌصاز فاضن محٗد  (59

 اربع وعشرون 02 ثالخ عشرة  11 احدى عشرة 11 حطنيٌٕز وك٘ محٗد   (61

 اثنتان وعشرون 00 احدى عشرة  11 احدى عشرة 11 ٌٕز وٕلٕد عم٘ عبد اهلل  (61

 مثان وعشرون 06 اربع عشرة 12 اربع عشرة  12 ٌٕزا امحد جباز ازحٗي  (62

 ثالثون 12 مخس عشرة 13 مخس عشرة 13 ٌٕزٓ ضمٗىاُ محد ضمٗىاُ  (63

 اثنتان وعشرون 00 احدى عشرة 11 احدى عشرة 11 ٌٕزٓ فسحاُ وّدٙ امحد  (64

 ست وعشرون 04 مخس عشرة 13 احدى عشرة 11 ٌٕزٚ ِاغي جاضي حمىد  (65

 ثالخ وعشرون 01 عشر 12 ثالخ عشرة 11 ِاجس ابساِٗي خمٗفٛ لاظي  (66

 ست وعشرون 04 ثالخ عشرة 11 ثالخ عشرة 11 ِاجس زغٗد وضطاف جاضي  (67

 وطتطافٛ وَ لمٗتٍا إىل جاوعٛ لسبالٞ ِاجس ِاغي ضمىاُ أمحد  (68

 سبع وعشرون 05 مخس عشرة 13 اثنتا عشرة 10 ِبٛ ثاٟس عاده اغطٗب  (69

 مخس وعشرون 03 ست عشرة 14 تسع 7 لاظي  ِبٛ واشُ عبد احلطني  (71

 سبع وعشرون 05 ست عشرة 14 احدى عشرة 11 زغٗد أمحدحمىد   ِبٛ  (71

 مخس وعشرون 03 ثالخ عشرة 11 اثنتا عشرة 10 حطني ِدٝ عبد الضىد ضاالز   (72

 مثان عشرة 16 مثان 6 عشر 12 ٍِد عاده حطني عباع  (73

 ثالثون 12 مثان عشرة 16 اثنتا عشرة  10 عم٘ ٍِد عم٘ لفتْ محد  (74

 مثان وعشرون 06 سبع عشرة 15 احدى عشرة  11 ٍُِد وظّس طْ ضمىا  (75

 اربع وعشرون 02 ثالخ عشرة 11 احدى عشرة 11 حطني  ٔاثق حاود لاون  (76

 ثالثون 12 ست عشرة 14 اربع عشرة 12 ٔجداُ حاشً لسٖي محٗد  (77

 ست وعشرون 04 ست عشرة 14 عشر 12 ٔجداُ عبد اهلل جمٗد ٖاضني  (78

 مخس وعشرون  03 شرةست ع 14 تسع 7 ٔفاٞ عم٘ حطني عم٘  (79

 ست وعشرون 04 مخس عشرة 13 احدى عشرة 11 ٖاضني ٔالٞ  حمطَ عمٕٗٙ  (81

 عشرون 02 عشر  12 عشر 12 ٔلٗد صالح جاضي حمىد  (81

 زاضب بالةٗاب ٖاضس عاوس محٗد  (82

 ثالخ وعشرون 01 ثالخ عشرة  11 عشر 12 ٖطسٝ زٖاض وٍعي ضعٗد  (83

 اربع وعشرون 02 مخس عشرة 13 تسع 7 ٖٕضف جٕاد اٖٕب جٕاد  (84

 املطتطافُٕ

 ضبع ٔ عػسُٔ 27 مخظ عػسٚ 15 ثالث عػسٚ 12 ضٍدع تٕفٗق عبٕد  (58

 ضبع ٔ عػسُٔ 27 ثالث عػسٚ 13 ازبع ٔعػسُٔ 14 حمىٕد حمىد عّد عىاد  (58


