
 دٍُدّٓ اٌز  ظُ هللا اٌز  ت 
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 جاِعح دٌاٌى / وٍٍ ح اٌتزتٍ ح ٌٍعٍَٛ اإلٔظأٍ ح / لظُ اٌٍغح اٌعزتٍ ح
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  (  ج) اٌذ راطح اٌصثادٍ ح ( / اٌؼعثح )   حثأٍاٌّزدٍح اٌ
 (  1رقن )    االستوارة                         ((              البالغت اسن الواّدة : ))                                          
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    اطُ اٌطاٌة اٌزتاعً

      

 ثٌتاى وثالثوى  23 عشرة  بعت س 17 عشرة  بعتس 17 صاتزٌٓ ٍ٘ثُ عثذ اٌٛادذ طٍّاْ  (1

 ثّاْ ٚعؼزْٚ  12 أرتع عؼزج  21 أرتع عؼزج  21 صثا عثذ اٌزضا خٍٍفح واظُ  (2

 تسع وعشروى  32 أربع عشرة  11 خوس عشرة  11 صفا دظٓ داِذ راضً  (3

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ّٗ خزِٛعصفا طٗ طع  (4

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 صفا عذٔاْ ٌطٍف خضز  (5

 ثّاْ ٚعؼزْٚ  12 أرتع عؼزج  21 أرتع عؼزج  21 ضذى داِذ  غًٕ  ٌاطٍٓ  (6

 ثالثوى  23 أربع عشرة  11 ست عشرة  11 ضذى طاٌُ ٚ٘اب دّٛد  (7

 سبع وعشروى  37 ست عشرة  11 أحدى عشرة  11 ٍُ ِذّذ جًٍٍضذى عثذاٌعٍ  (8

 خوس وعشروى  31 أربع عشرة  11 أحدى عشرة  11 ضٍف ٔاظُ عثٛد طثع  (9

 ست وعشروى  31 أربع عشرة  11 ثٌتا عشرة  13 طٍف عًٍ دظٍٓ عثاص  (11

 ست وعشروى  31 أربع عشرة  11 ثٌتا عشرة  13 عثذ اٌخاٌك عثذ اٌزساق  طٗ جاطُ  (11

 خوس وعشروى  31 أربع عشرة  11 أحدى عشرة  11 عثذ اٌمادر ِعٓ اطعذ واظُ  (12

 ع وعشروىتس 32 عشرة  ست 11   ثالث عشرة  12 عثٍز طاًِ ِذّٛد عثار  (13

   ٌُ ٌثاػز فً اٌعاَ اٌذاضز +عٛدج ِٓ تزلٍٓ فً اٌعاَ اٌّاضً   عثّاْ أدّذ إتزاٍُ٘   (14

 ثالثوى  23 ت عشرة س 11 أربع عشرة  11 عذٔاْ لٍض ِذّٛد دظٍٓ  (15

 ثالث وثالثوى  22 ست عشرة  11 سبع عشرة  17 عذراء جاطُ ِذّذ ِٙذي  (16

 ٌُ تثاػز فً اٌعاَ اٌذاضز +راطثح تاٌغٍاب فً اٌعاَ اٌّاضً  عذراء دظْٛ ػّخً  (17

 أربع وثالثوى  21 ثواى عشرة  12 ست عشرة  11 عذراء طٍّاْ ٔصٍف جاطُ  (18

 أربع وثالثوى  21 ثواى عشرة  12 شرة ست ع 11 عذراء غأُ ِٙذي عثاص  (19

 أحدى وثالثوى  21 ست عشرة  11 خوس عشرة  11 عًٍ ثاِز ػزٌف عًٍ  (21

 ثالث وعشروى  32 ثٌتا عشرة  13 أحدى عشرة  11 عًٍ دمً عًٍ واظُ  (21

 خوس وعشروى  31 أربع عشرة  11 أحدى عشرة  11 عًٍ راطُ وزٌُ ِذّذ عًٍ  (22

 خوس وعشروى  31 ست عشرة 11 ظ تسع فق 2 عًٍ رػٍذ عًٍ رضا  (23

 خوس وعشروى  31 ثٌتا عشرة  13 ثالث عشرة  12 عًٍ رضٛاْ ِجٍذ ِذّذ  (24

 ٌُ ٌثاػز فً اٌعاَ اٌذاضز +راطة تاٌغٍاب فً اٌعاَ اٌّاضً  عًٍ طاٌُ ِذّذ دوذن  (25
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 سبع وعشروى  37 ثٌتا عشرة  13 خوس عشرة  11 عًٍ طعذْٚ عثاص جاطُ  (26

 عشروى  33 عشرة فقظ  13 شرة فقظ ع 13 عًٍ عٍاي ِذٍظٓ  (27

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 عًٍ ِذّذ وزٌُ ِطٍه  (28

 أحدى وعشروى  31 عشرة فقظ  13 أحدى عشرة  11 عًٍ ٌٛٔض عثذ هللا داٚد  (29

 تسع وعشروى  32 أربع عشرة  11 خوس عشرة  11 عٍٍاء دظٍٓ عًٍ دظٍٓ  (31

 ست وعشروى  31 أربع عشرة  11 تا عشرة ثٌ 13 عٍٍاء ٌٛطف دظٓ خضٍز  (31

       عّاد رعذ عذٔاْ عثذهللا  (32

 عّز دظٓ ِذّٛد  (33
: ش ط ص  )  هستضاف هي كليتٌا إلي كليت التربيت للعلوم اإلًساًيّت / جاهعت الووصل باألهر
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 وعشروى أحدى  31 عشرة فقظ  13 أحدى عشرة  11 عّز سا٘ذ غضثاْ غٍذاْ  (34

 ٌُ ٌثاػز فً اٌعاَ اٌذاضز +عٛدج ِٓ تزلٍٓ فً اٌعاَ اٌّاضً  عّز طٍّاْ خضٍز  (35

 أربع وعشروى  31 أربع عشرة  31 عشرة فقظ  13 عّز صثاح تزوً عضة  (36

 سبع وعشروى  37 ست عشرة  11  أحدى عشرة  11 عّز عثذاٌٍطٍف ِذّذ داِذ  (37

 ثٌتا عشرة  33 ع عشرة أرب 11 ثواى فقظ  32 عّزاْ عثاص عثٛد درٌٚغ  (38

 ست وعشروى  31 أربع عشرة  11 ثٌتا عشرة  13 غذٌز لاطُ ِذّذ عثاص  (39

 ثواى وعشروى  32 ثواى عشرة  12 عشرة فقظ  13 غزٚب دظٍٓ عًٍ دٍّذ  (41

 تسع وعشروى  32 أربع عشرة  11 خوس عشرة  11 غفزاْ دظٍٓ عطٍٗ جٛاد  (41

 تسع وعشروى  32 أربع عشرة  11  خوس عشرة 11 غفزاْ عثذ اٌغفٛر رداَ وٍطاْ  (42

 ثالثوى  23 ست عشرة  11 أربع عشرة  11 غفزاْ عًٍ عثذ اٌىزٌُ صاٌخ  (43

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 فاتٓ رعذ جاطُ  (44

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 فاتٓ ِعذ ٌطٍف وؼىٛي  (45

  ثالثوى 23 أربع عشرة  11 عشرة ست   11 فاطّح عالء ردٍُ طٍّاْ  (46

 تسع وعشروى  32 ست عشرة  11 ثالث عشرة  12 فاطّح غاسي عثذ ِذّذ  (47

 ثالث وثالثوى   22 ست عشرة  11 سبع  عشرة  17 فاطّح ِذظٓ عثذ ِذّذ  (48

 تسع وعشروى  32 أربع عشرة  11 خوس عشرة  11 فاطّٗ أطعذ عًٍ جاطُ  (49

 أحدى وثالثوى  21 أربع عشرة  11 ة سبع عشر 17 فاطّٗ فتاح رضا ِٛطى  (51

 سبع وعشروى  37 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  12 فاطّٗ ِٙذي ادّذ عثذ  (51

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 فزح دظٓ طتار عًٍ  (52

 ست وعشروى  31 أربع عشرة  11 ثٌتا عشرة  13 فزح عثذ اٌعشٌش عثذ هللا عثاص  (53
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 سبع وعشروى  37 ست عشرة  11 أحدى عشرة  11 فزح واظُ عًٍ جٛاد  (54

 أحدى وعشروى  31 ثٌتا عشرة  13 تسع فقظ  2 فزٌذ غاسي فٍصً ِذّذ  (55

 سبع وعشروى  37 ست عشرة  11 أحدى عشرة  11 جّؼٍز وٛثز رػٍذ تاػا  (56

 خوس وعشروى  31 أربع عشرة  11 أ؛دى عشرة  11 الرا طاًِ صثاح واظُ  (57

 ست وعشروى  31 أربع عشرة  11 ثٌتا عشرة  13 ٌثٕا فزٌذ عشٌش ٌاطٍٓ  (58

 أربع وثالثوى  21 سبع عشرة  17 سبع عشرة  17 ٌثٕى ِذّذ اتزاٍُ٘ جٌٛز  (59

 ثالثوى  23 ست عشرة  11 أربع عشرة  11 ِاجذٖ لذطاْ ِذّذ عثٛد  (61

 ثواى وعشروى  32 أربع عشرة  11 أربع عشرة  11 ِطؼز ادّذ ِارٌٗ دّشٖ   (61

 خوس وعشروى  31 أ}بع عشرة  11 أحدى عشرة  11 اٌخِذّذ ادّذ ِٙذي ص  (62

 ست وعشروى  31 ست عشرة  11 عشرة فقظ  13 ِذّذ اٌثؼٍز عثذ ِذّذ درٌٚغ خٍف  (63

 خوس وعشروى  31 أربع عشرة  11 أحدى عشرة  11 ِذّذ طٗ جذعاْ دظٓ  (64

 ست وعشروى  31 ست عشرة  11 عشرة فقظ  13 ِذّذ ٔصار ٔصٍف جاطُ  (65

 ٌُ ٌثاػز فً اٌعاَ اٌذاضز +عٛدج ِٓ تزلٍٓ فً اٌعاَ اٌّاضً  ٘ٛاص ِذّٛد ٌاطٍٓ  (66

 تسع وعشروى  32 أربع عشرة  11 خوس عشرة  11 ِزٚاْ ِذّٛد اتزاٍُ٘ ٔجُ  (67

 ست وعشروى  31 ست عشرة  11 عشرة فقظ  13 ِزٚج عثذ هللا داٚد طٍّاْ  (68

 الثوى أربع وث 21 ثواى عشرة  12 ست عشرة  11 ِزٖٚ عًٍ ػاوز ِذٍٍّذ  (69

 ثواى وعشروى  32 ست عشرة  11 ثٌتا عشرة  13 ِزٖٚ ٕ٘ذي ِٙذي عثذ  (71

 ثالث وثالثوى  22 ثواى عشرة  12 خوس عشرة  11 ِزٌُ طاًِ ِذّٛد دٍّذ  (71

 أحدى ووثالثوى  21 ست عشرة  11 خوس عشرة  11 ِزٌُ طعذي صادق جٛاد  (72

 تسع وعشروى  32 ست عشرة  11 ثالث عشرة  12 ِزٌُ عاصً اتزاٍُ٘ وزِغ  (73

 سبع وعشروى  37 أربع عشرة  11 ثالث عشرة  12 ِزٌُ عًٍ وزٌُ عًٍ  (74


