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 اضى انطانة انرتاعٙ خ

ل يٍ   ٔ يعدل انفصم األ

51 % 

 51يعدل انفصم انصاَٙ يٍ 

% 

يعدل انطعٙ انطُٕ٘ يٍ 

01 % 

ا ًً ا كراتحً  رل ًً ا كراتحً  رل ًً  كراتحً  رل

 ضد  2  نى ًٚرذٍ 111  ضد 2 يصطفٗ دطٍٛ جًعّ دطٍٛ  (1

 اشُراٌ ٔعشرٌٔ 55   جعشراشُرا  05  عشر  01 يصطفٗ عٕدج ٚاش عاد٘  (2

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 اش دطٍجثيصطفٗ فؤاد ي  (3

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 يصطفٗ ٕٚضف دطٍٛ يذًٕد  (4

 يطرٕف      يصعة ٚعرب كُعاٌ   (5

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05  عشر  01 يُار دطٍٛ عثاش رشٛد  (6

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   جعشراشُرا  05  عشر  01 يُال أدًد دطٍ عثدهللا  (7

 اشُراٌ ٔشالشٌٕ 25   عشرج ضد 02    عشرج ضد 02 يُٛرِ عَٕٙ دكٛى خضٛر  (8

 ٔعشرٌٔضد  52   عشرج شالز 02    عشرج شالز 02 يٛص عصًاٌ عثد انعسٚس ٚاضٍٛ  (9

 عشرٌٔ 51 عشر 01  عشر  01 يٛص كاظى خهٛفّ عثد  (11

 َٙ عشرجشًا 01 ذطع 9  ذطع 9 َثأ عهٙ دطٍٛ عهٙ  (11

 عشرٌٔ 51 عشر 01  عشر  01 ُفر دًٛد ايٍٛضَثأ غ  (12

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج إددٖ 00  عشرج إددٖ 00 َثأ فاضم اتراْٛى يذًد  (13

 شالشٌٕ 21   عشرج ضد 02   عشرج أرتع  00 َثأ ٔاشك يذًد صذٕ  (14

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05 عشر 01 َجاج خهٛم ادًد عهٙ  (15

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج أرتع 00    شًاٌ 1 رشٛد دًٛدَطرٍٚ لاضى   (16

 ٔعشرٌٔ خًص 52   عشرج ضد 02  ذطع 9 َغى طارق ٚاش لدٔر٘  (17

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر 01 َٕر دطٍٛ ادًد جٕاد  (18

 ٔعشرٌٔأرتع  50 عشرج أرتع 00  عشر  01 َٕر دمٙ اضًاعٛم عسٚس  (19

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05 عشر 01 َٕر دأد ضانى ادًد  (21

 نى ذثاشر فٙ انعاو انذاضر +راضثح تانغٛاب فٙ انعاو انًاضٙ  َٕر ضايٙ دطٍٛ ضعٕد  (21

 ٔعشرٌٔ شالز 52   عشرج شالز 02 عشر 01 َٕر صثاح فهٛخ عهٕاٌ  (22

 ٌٔٔعشر ذطع 59   عشرج شالز 02 عشرج ضد 02 َٕر عثاش يذطٍ دًٕد  (23
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 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشر   01 شُرا عشرجا 05 َٕر فٛصم خضٛر دطٍ  (24

 ٔعشرٌٔ شالز 52   عشرج شالز 02  عشر  01  َٕر يصطفٗ شكر يذًٕد  (25

 ٔعشرٌٔ شالز 52   عشرج شالز 02    عشر  01 َٕر يُٛر َصٛف جاضى  (26

 ٔشالشٌٕ اشُراٌ 25   عشرج ضد 02      عشرج ضد 02 َٕر َاظى دطٍٛ يٓد٘  (27

 ٔعشرٌٔ شالز 52   عشرج شالز 02  عشر  01 َٕر ٚسٌ دطٍ يطٛر  (28

 ٔعشرٌٔ ضد 52   عشرج اشُرا 05 عشرج أرتع 00 َٕرا عثد انكرٚى عهٙ صٕٛاٌ  (29

 ٔشالشٌٕ ضد 22   عشرج شًاَٙ 01 عشرج شًاَٙ 01 َٕرش عًار جًٛم يطر  (31

 ٔعشرٌٔ أرتع 50   عشرج شالز 02 عشرج إددٖ 00 ْاجر داذى عهٙ يُصٕر  (31

 عشرٌٔاشُراٌ ٔ 55   عشرج اشُرا 05  شر ع 01 ْاجر فاضم خاند دفهح  (32

 ٔعشرٌٔ ضثع 52   عشرج اشُرا 05 عشرج خًص 02 ْثح فرداٌ َجى  (33

 ٔعشرٌٔ شالز 52   عشرج شالز 02 عشر 01 ْدٖ أضد عثد انذطٍ يذًد  (34

 ٔعشرٌٔ شالز 52   عشرج شالز 02 عشر 01 ْدٖ رٚاض دافع عهٙ  (35

 ٔعشرٌٔ أرتع 50   عشرج شالز 02 عشرج إددٖ 00 ْدٖ طاْر كاظى عثد انذطٍ  (36

 شالشٌٕ 21   عشرج خًص 02    عشرج خًص 02 ْدٖ عهٕاٌ ضهًاٌ عهٕاٌ  (37

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 ْدٖ ٔنٛد كرٚى يذًد  (38

 شالشٌٕ 21   عشرج خًص 02 عشرج خًص 02 ْدٚر دأد عثد هللا دأد  (39

 ٔعشرٌٔ خًص 52 عشرج إددٖ 00 جعشر أرتع 00 ْدٚم خضٛر دًٛد عثد عثدهللا  (41

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 ْدٚم عثاش دأد خضٛر  (41

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج إددٖ 00  عشرج إددٖ 00 ْدٚم عثاش فرداٌ عهٙ  (42

 عشرٌٔ 51 عشر   01  عشر  01 ًْاو ضالو ادًد خهف  (43

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 ًْاو فؤاد فاضم عثاش  (44

 عشرٌٔ 51 عشر   01 عشر 01 ُْاء دطٍ َصٛف جاضى  (45

 ٔشالشٌٕ شًاٌ 21 عشرٌٔ 51    عشرج ٙشًاَ 01 ُْد راضٙ عهٕٛ٘ دخٛم  (46

 ٔعشرٌٔ ضد 52   عشرج أرتع 00    عشرج اشُرا 05 ُْد ضعد عثد انثالٙ دطٍٛ  (47

 عشرٌٔ 51 عشر   01  عشر  01 ْٛصى ضعد عثد عهٙ  (48
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 عشرٌٔ 51 عشر   01  عشر  01 رف دُْٕٛصى ضهًاٌ ط  (49

 ٔعشرٌٔ خًص 52   عشرج أرتع 00 عشرج إددٖ 00 ْٛصى عهٙ عثد انطرار درب  (51

 ٔعشرٌٔ خًص 52   عشرج شالز 02    عشرج اشُرا 05 ٔداد فاضم خًٛص نطٛف  (51

 ٔشالشٌٕ أرتع 20 عشرج ضثع 02 عشرج ضثع 02 ٔدٚاٌ ادًد جهٕب دطٍٛ  (52

 عشرٌٔاشُراٌ ٔ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 ٔدٚاٌ صكثاٌ ٕٚضف َكّ  (53

 ٔشالشٌٕ ذطع 29   عشرج ذطع 09 عشرٌٔ 51 ٔرٔد ادًد دطٍ شرٚف  (54

  ٌٕشالش 21   عشرج خًص 02 عشرج ضثع 02 ٔرٔد دطٍٛ عهٙ يطعٕد  (55

 ضد ٔشالشٌٕ 22   عشرج شًاَٙ 01 عشرج شًاَٙ 01 ٔرٔد خاند عهٙ ٕٚضف  (56

 شالشٌٕ 21   عشرج ضد 02 عشرج أرتع 00 ٔرٔد عثٕد دطٍٛ عثاش  (57

 عشرٌٔ 51 عشرج إددٖ 00 ذطع   9 ٔضاو عاصٙ َاصر كٛطاٌ  (58

 ٔشالشٌٕ اشُراٌ 25   عشرج ضد 02 عشرج ضد 02 ٔضٍ يذًد فهٛخ دطٍ  (59

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج إددٖ 00    عشرج إددٖ 00 ٔنٛد ضرار إتراْٛى  (61

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05 عشر 01 ْٔراٌ َسار دطٍ عسأ٘  (61

 عشرٌٔ 51 عشر   01  عشر  01 ٚاضر صثاح جاضى يذًد  (62

 عشرٌٔ 51 عشر   01  عشر  01 ٚاضر فاضم عثاش فرداٌ  (63

 ٔعشرٌٔ شًاٌ 51   عشرج خًص 02 عشرج شالز 02 ٚاضًٍٛ دازو َاجٙ دهثٌٕ  (64

 عشرٌٔ 51 عشر 01  عشر  01 ٚاضًٍٛ عهٙ جاضى خطاب  (65

 نى ٚثاشر فٙ انعاو انذاضر +تانغٛاب فٙ انعاو انًاضٙ  راضة ٕٚضف داذى ضانى يذًد  (66

 انًطرضافٌٕ

 عشرٌٔ 51 عشر   01 عشر 01  آشار عطاهللا عهٙ ضثرٙ   (67

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55  إددٖ عشرج 00 عشرج إددٖ 00  أصانح عثدانردًٍ عثدانكرٚى أدًد    (68

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05 عشر 01   آيُح عثد األيٛر عثد أضعد  (69

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشر   01    عشرج اشُرا 05  دُاٌ دًٛد ذٚاب أدًد   (71

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01   دعاء جاضى عثدانهطٛف أدًد  (71

 عشرٌٔ  51 عشر   01  عشر  01 شاكر عٛداٌ يذًد عثدهللا  (72

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55   عشرج اشُرا 05  عشر  01 فاذٍ رعد جاضى يذًد  (73
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 ٌٔعشر 51 عشر 01  عشر  01 يصطفٗ كاظى عٕدج عثٕد  (74

 أرتع ٔشالشٌٕ 20 عشرج ضثع 02 عشرج ضثع 02   َٕر انٓدٖ ْٛصى جعفر يطهك  (75

 شًاٌ ٔعشرٌٔ 51 عشرج خًص 02 عشرج شالز 02   ٔنٛاٌ صًٛى يطهى دطٍٛ  (76

 المحمّلون في مادة ) النحو (

       أدًد عثد انذًٛد كاظى َصٛف  (77

       ًد فانخ جاضى دطٍٛأد  (78

       أدًد ٚاضٍٛ دطٍٛ ضهٛى  (79

       أضايح أدًد عثد أدًد  (81

       إضراء عثاش إتراْٛى فٛصم  (81

       أضعد عثاش دًٛد  (82

       اٚٓاب خضٛر َصٛف جاضى  (83

       دطٍ ٕٚضف عثد انذًٛد خهٛم  (84

       دٛدر فارش ضًٛر إتراْٛى  (85

       ضعد ْاد٘ َصار زٚداٌ  (86

       ضٛف عهٙ جاضى يذًد  (87

       صثا جهٛم إتراْٛى ٚاضٍٛ  (88

       ضذٗ لٛص يجٛد عثد  (89

       عثد أدًد يذًٕد عثد  (91

       عهٙ دًٛد رشٛد عثٕد  (91

       فارٔق كايم عثاش يذًٕد  (92

       كرار عثاش يٕضٗ عهٙ  (93

       يرٚى يذًد ريضاٌ صانخ  (94

       يصطفٗ دًٛد َٕر٘ كاظى  (95

       طفٗ عثٛد دطٍٛ عثاشيص  (96

       يصطفٗ يذًد ٔاد٘ دطٍٛ  (97

 المحمّلون في مادة ) األدب اإلسالمي (
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       أضعد عثاش دًٛد  (98

 المحمّلون في مادة ) الصرف (

       أدًد راضٙ عثاش عثد هللا  (99

       دٍُٛ جاضى يذًد عُرر  (111

       دٍُٛ ٔنٛد عثد هللا يذطٍ  (111

       ٍٛيصطفٗ يذًد ٔاد٘ دط  (112

 المحمّلون في مادة ) العروض (

       فارٔق كايم عثاش يذًٕد  (113

       يرٚى يذًد ريضاٌ صانخ  (114

       عثد هللا عثد انكرٚى عمٛم عثد  (115

 المحمّلون في مادة ) اللغة االنكليزيّة(

       دٍُٛ ٔنٛد عثد هللا يذطٍ  (116

       صثا جهٛم إتراْٛى ٚاضٍٛ  (117

       دطٍيذًد عًراٌ يٕضٗ   (118

       يصطفٗ دًٛد َٕر٘ كاظى  (119

       خاند ٔنٙ دطٍٛ عثاش  (111

 المحمّلون في مادة ) الحاسبات (

       عثد أدًد يذًٕد عثد  (111

       يصطفٗ عثٛد دطٍٛ عثاش  (112


