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 اسم الطالب الرباعً ت

معدل الفصل األول 
 % 51من 

معدل الفصل الثانً من  
51 % 

معدل السعً السنوي من  
01 % 

 الملحوظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

0.  
 عث٘ز هاجذ عثذ الكزٗن دظ٘ي الذاٌٖٗ

 لم تباشر      

5.  
 عذًاى هِذٕ ػوض عثذ الذاٌٖٗ

 لم يباشر      

3.  
 عذراء عذًاى هذوذ اتزاُ٘ن الذاٌٖٗ

  خمس وعشرون 52 ثالث عشــرة 03 اثنتا عشرة 05

0.  
 عال طعذ دظي عثذ هللا العث٘ذٕ

  ثالث وعشرون 52 عشــــــــــرة 01 ثالث عشــرة 03

2.  
 علٖ ػكز هذوْد جْاد التو٘وٖ

  عشرون 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01

2.  
 علٖ قت٘ثح عثذ علٖ كزٗن الذوذاًٖ

 لم يباشر      

7.  
 عوز عطا هللا هؼتاق ادوذ الوجزؽ

  ثالث وعشرون 52 عشــــــــــرة 01 ثالث عشــرة 03

8.  
 عوز قذطاى صثار خلف الظاهزائٖ

 لم يباشر      

9.  
 عوز كاظن عثاص خلف الجثْرٕ

 يباشر لم      

01.  
 ع٘ذاى طلطاى طل٘واى كزهغ الذُلكٖ

  وعشرون اربع 54 اربع عشرة 00 عشــــــــــرة 01

00.  
 غصْى جاطن ع٘ظٔ عثذ العٌثكٖ

  وثالثون اثنتان 25 تسع عشرة 91 ثالث عشــرة 03

05.  
 فاطوح علٖ دظ٘ي علٖ الجثْرٕ

 لم تباشر      

03.  
 فاطوح كزٗن ّٗظٖ علٖ الوصلذٖ

  اثنتان وعشرون 55 اثنتا عشرة 05 عشــــــــــرة 01

00.  
 فاطوح ُاػن هذوذ عثذ الث٘اتٖ

  احدى وعشرون 59 عشــــــــــرة 01 احدى عشرة 00

02.  
 فؤاد فل٘خ فزداى دث٘ة العشإّ

  خمس وعشرون 52 اثنتا عشرة 05 ثالث عشــرة 03

02.  
 قصٖ دظ٘ي عثذ العشٗش سٗذاى العث٘ذٕ

  ثالثون 22 اربع عشرة 00 ست عشرة 91

07.  
 كزار جل٘ل داّد تكح الجعفزٕ

  عشرون 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01

08.  
 كزٗوح طعذ صالخ فزج العج٘لٖ

  ثالثون 22 ست عشرة 91 اربع عشرة 00

09.  
 كْثز ًشار فخزٕ دظي الخْالًٖ

  تسع وعشرون 51 تسع عشرة 91 عشــــــــــرة 01

51.  
 هذوذ ك٘الى عثذ الزدوي عثذهللا

  الجثْرٕ
 يمتحن لم

01 
 عشــــــــــرة

 عشرة 92
 

50.  
 ل٘ث طعذ هذوذ كاظن التو٘وٖ

 
 

 
  

 
 

 لم يباشر
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55.  
 لٌ٘ا داتن طلواى ادوذ الذاٌٖٗ

  ثمان وعشرون 52 ثالث عشــرة 03 خمس عشرة 02

53.  
 هاُز ثائز خلف ادوذ اللِ٘ثٖ

  عشرون 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01

50.  
 هج٘ذ دو٘ذ عثْد عشٗش العشإّ

 لم يباشر      

52.  
 هذوذ اتزاُ٘ن فزج خاطزالتو٘وٖ

  ثالث وعشرون 52 احدى عشرة 00 اثنتا عشرة 05

52.  
 هذوذ دظ٘ي ػِاب دوذ الثإّ

  سبع وعشرون 52 خمس عشرة 02 اثنتا عشرة 05

57.  
 هذوذ خلف خض٘ز عثاص التو٘وٖ

  اثنتان وعشرون 55 احدى عشرة 00 احدى عشرة 00

58.  
 الخالذٕهذوذ ػاكز علٖ كاظن 

  ثالث وعشرون 52 عشــــــــــرة 01 ثالث عشــرة 03

59.  
 هذوذ عثذ الكزٗن هذوذ عثاص الشُ٘زٕ

 لم يباشر      

31.  
 هذوْد علٖ اتزاُ٘ن عثذهللا الخْالًٖ

  ست وعشرون 51 احدى عشرة 00 خمس عشرة 02

30.  
 هزتضٔ تذظ٘ي هذوذ تذع الكزخٖ

  وعشرونثمان  52 ثمان عشرة 92 عشــــــــــرة 01

35.  
 تضٔ هذوذ ادوذ ادذَٗ عظكز هز

  اثنتان وثالثون 25 سبع عشرة 92 خمس عشرة 02

33.  
 هزّج عثذ الكزٗن ادوذ ست٘ز الجٌاتٖ

  وثالثون احدى 29 عشرة ست 91 خمس عشرة 02

30.  
 هزّج صثاح هِذٕ ّفٖ الؼوزٕ

  اثنتان وعشرون 55 عشــــــــــرة 01 اثنتا عشرة 05

32.  
 ًاهْص العقثٖهشادن ادوذ عثذ 

 لم يباشر      

32.  
 هصطفٔ دظ٘ي اه٘ز هصطفٔ العشإّ

  احدى وعشرون 59 عشــــــــــرة 01 احدى عشرة 00

37.  
 هصطفٔ دظ٘ي علٖ صالخ الذ٘اصٖ

  خمس وعشرون 52 اربع عشرة 94 احدى عشرة 00

38.  
 هصطفٔ خطاب عوز دوْدٕ العشإّ

 لم يباشر      

39.  
 هصطفٔ عذًاى فشع طثع العشإّ

  خمس وعشرون 52 اثنتا عشرة 05 ثالث عشــرة 03

01.  
 هصطفٔ ُاػن دظي غشإ

 لم يباشر      

00.  
 هِا ادوذ خلف لط٘ف الطائٖ

  احدى وعشرون 59 احدى عشرة 00 عشــــــــــرة 01

05.  
 هِذٕ صالخ هصطفٔ دظ٘ي الجو٘لٖ

  خمس وعشرون 52 خمس عشرة 02 عشــــــــــرة 01

03.  
 الوجوعًٖائل اتزاُ٘ن عثذ دو٘ذ 

 لم يباشر      

00.  
 ًثأ هذوذ صالخ علٖ هذٖ

  ونـــــثالث 22 خمس عشرة 02 خمس عشرة 02
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02.  
 ادوذ ادرٗض عطَ٘ التو٘وٖ ًذٓ

  اربع وعشرون 54 ثالث عشــرة 03 احدى عشرة 00

02.  
 ًزه٘ي هذوْد طلواى دظْى الثاتٖ

  ست وعشرون 51 ثالث عشــرة 03 ثالث عشــرة 03

07.  
 الثذراًٖ ًْر دو٘ذ عط٘ح علٖ

 لم يباشر      

08.  
 ًْرج صثاح ًْرٕ هذوذ العج٘لٖ

  ثالثون 22 ثالث عشــرة 03 سبع عشرة 07

09.  
 ًْرٍ عثذ الجل٘ل صالخ اطو٘ز التو٘وٖ

  سبع وعشرون 52 ثالث عشــرة 03 اربع عشرة 94

21.  
 ُثح دقٖ اطواع٘ل علٖ الذاتٌٖ٘

  اربع وعشرون 54 ثالث عشــرة 03 احدى عشرة 00

20.  
 ادوذ ادرٗض عطَ٘ التو٘وُٖذٓ 

  خمس وعشرون 52 خمس عشرة 02 عشــــــــــرة 01

25.  
 ُذٗل جاطن طعْد طاُز هٌِا عإّ

 لم تباشر      

23.  
 ُؼام صالح عثذ الزد٘ن ُّ٘ة اغا

 لم يباشر      

20.  
 ٌُذ صادق خل٘ل اتزاُ٘ن الظاهزائٖ

 لم تباشر      

22.  
 ٌُذ فالخ دظي جْاد العتثٖ

  احدى وعشرون 59 عشــــــــــرة 01 احدى عشرة 00

22.  
 ُ٘ثن ْٗطف جو٘ل طَ الكزطاًٖ

  وعشرون ثمان 52 عشرة ست 02 اثنتا عشرة 05

27.  
 ُ٘فاء ًاظن دوذٕ هذوْد الٌع٘وٖ

 لم تباشر      

28.  
 ّفاء دو٘ذ هذظي ػزٗاى العثادٕ

  رونــــــعش 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01

29.  
 االّطّٖل٘ذ هزعٖ دظي ادوذ 

  رونــــعش 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01

21.  
 ٗاطز طعوَ تاع هخلف العث٘ذٕ

  رونــــعش 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01

20.  
 ْٗطف دظي علْاى دظ٘ي العٌثكٖ

 لم يباشر      

25.  
 ْٗطف خل٘ل اتزاُ٘ن صالخ الذل٘وٖ

 لم يباشر      

23.  
 العشإّْٗطف ّل٘ذ ًجن طِ٘ل 

 لم يباشر      

20.  
 ُاجز سُ٘ز هعْ٘ف

  تسع وعشرون 51 عشرة ثالث 92 ست عشرة 02

22.  
 عِذ ادوذ علٖ

  رونــــعش 52 عشــــــــــرة 01 عشــــــــــرة 01


