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 اشِ ايطايب ايرباعي ت

 %40ايصعي ايصٓوي َٔ  َعدٍ %20َعدٍ ايفصٌ ايجاْي َٔ  %20َعدٍ ايفصٌ األوٍ َٔ 

ًُا ًُا نتابًة رق ًُا نتابًة رق  نتابًة رق

 إحدى وثالثوٕ 31 مخض ععرة 15 شت ععرة 16 إبتٗاٍ  مسري حمُود داشِ 1

 ثالخ وععروٕ 23 اثٓتا ععرة 12 إحدى ععرة 11 أثري وييد ابراٖيِ دواد 2

 مل يداوّ ومل ميتحٔ أمحد توفيل حصني داشِ 3

 شبع وععروٕ 27 ثالخ ععرة 13 أربع ععرة 14 أمحد حاَد محيد غريب 4

 ععروٕ 20 اثٓتا ععرة 12 مثإ 08 أمحد حصني عربيد داشِ 5

 إحدى وععروٕ 21 إحدى ععرة 11 ععرة 10 أمحد شًُإ امحد داشِ 6

 ععروٕ 20 اثٓتا ععرة 12 مثإ 08 ودأمحد غامن بهر حمُ 7

 مثإ ععرة 18 ععرة 10 مثإ 08 داشِ أمحد نُاٍ ْصيف 8

 مل يداوّ ومل ميتحٔ أمحد حمُد عواد داشِ 9

 وععروٕأربع  24 اثٓتا ععرة 12 اثٓتا ععرة 12 أمحد ٖيجِ عبد اهلل ٖاظِ 11

 ثالثوٕشبع و 37 تصع ععرة 19 ععرة مثإ 18 إشراء عًي جميد مسري 11

 شت وثالثوٕ 36 ععرة مثإ 18 ععرة مثإ 18 إشراء جناح نريِ امحد 12

 شت وععروٕ 26 ثالخ ععرة 13 ثالخ ععرة 13 أمساء حصني حمُد َصعود 13

 شبع وععروٕ 27 أربع ععرة 14 ثالخ ععرة 13 أصاي٘ فائل عطا عًي 14

 ت وععروٕش 26 أربع ععرة 14 اثٓتا ععرة 12 أطياف رباح عًوإ ديف 15

 شبع وثالثوٕ 37 تصع ععرة 19 ععرة مثإ 18 إنراّ باشِ درب ناظِ 16

 أربع وثالثوٕ 34 ععرة مثإ 18 ععرة شت 16 آالء شاٖي عبد ابراٖيِ 17

 تصع وثالثوٕ 39 ععروٕ 20 تصع ععرة 19 آالء راشِ محد جنِ 18

 عروٕشت وع 26 أربع ععرة 14 اثٓتا ععرة 12 آالء َٗدي حامت حييى 19

 مثإ وععروٕ 28 مخض ععرة 15 ثالخ ععرة 13 أجمد  ط٘ عبد ظًفوٕ 21

 تصع وثالثوٕ 39 ععروٕ 20 تصع ععرة 19 أَيُ٘ حمُد امحد عيدإ 21

 ثالثوٕ 30 شت ععرة 16 أربع ععرة 14 أْور صبحي حصب اهلل محيد 22

 إحدى وععروٕ 21 ثالخ ععرة 13 مثإ  08 آيات ثاَر صيٗود صاحل 23

 مثإ ععرة 18 ععرة 10 مثإ 08 إيالف بٗذت عدْإ حمُود 24

 ثالثوٕ 30 شت ععرة 16 أربع ععرة 14 إيالف ثائر فارط مخيض 25

 ثالخ وععروٕ 23 ثالخ ععرة 13 ععرة 10 إيالف داشِ محادة امساعيٌ 26

 شبع وثالثوٕ 37 تصع ععرة 19 ععرة مثإ 18 إيالف حمُد عبداهلل أمحد 27

 مثإ وععروٕ 28 شت ععرة 16 اثٓتا ععرة 12 عبد ايغين صاحل داشِإميإ  28

 شبع وععروٕ 27 مخض ععرة 15 اثٓتا ععرة 12 آية عًي صادم امساعيٌ 29



 بصِ اهلل ايّرمحٔ ايّرحيِ 

 ٗورية ايعرام / وزارة ايتعًيِ ايعايي و ايبحح ايعًُّيمج

 داَعة دياىل / نًّية ايرتبّية يًعًوّ اإلْصاّْية / قصِ ايًغة ايعربّية

 َعدالت ايصعي ايصٓوّي

 ّ 2016 – 2015يًعاّ ايدراشّي :   

 ) ايّدراشة ايصباحّية ( / ايععبة ) أ (  املرحًة ايجاْية

 (1االشتُارة  رقِ )      ((                   اشِ املاّدة : )) ايٓحو ايعربي                                                    
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 إحدى وععروٕ 21 ثالخ ععرة 13 مثإ  08 أيٗإ عًي عبد اهلل زيدإ 31

 مل يداوّ ومل ميتحٔ باشِ مجيٌ حبيب شًُإ 31

 شبع وثالثوٕ 37 تصع ععرة 19 ععرة مثإ 18 اودبامس٘ باشٌ َتعب د 32

 أربع وععروٕ 24 أربع ععرة 14 ععرة 10 بتوٍ حصني عًي داود 33

 مثإ ععرة 18 ععرة 10 مثإ 08 براء صاحل َٗدي حصني 34

 ععروٕ 20 ععرةإحدى  11 تصع 09 صفر بصاّ محد َطًو 35

 مل تداوّ ومل متتحٔ بعرى خًيفة نرَغ 36

 اثٓتإ وثالثوٕ 32 شبع ععرة 17 مخض ععرة 15 اح عبد األَري ناظِبعرى جن 37

 مل يداوّ ومل ميتحٔ بٗاء حصٔ ٖادي عًي 38

 شت وععروٕ 26 مخض ععرة 15 إحدى ععرة 11 بٗاء قاشِ حازّ ابراٖيِ 39

 شبع وثالثوٕ 37 تصع ععرة 19 ععرة مثإ 18 تبارى َظفر عًي حصني 41

 تصع وععروٕ 29 شت ععرة 16 ثالخ ععرة 13 تٗاْي عًي حصني عساوي 41

 أربع وععروٕ 24 أربع ععرة 14 ععرة 10 تٗاْي ٖاظِ حمُد امحد 42

 مثإ وععروٕ 28 أربع ععرة 14 أربع ععرة 14 تيصري عبدايصالّ ناظِ َطًل 43

 إحدى وععروٕ 21 اثٓتا ععرة 12 تصع 09 داشِ حصني عبد عًوإ 44

 شت وثالثوٕ 36 ععرة مثإ 18 ععرة مثإ 18 دٓإ صالح حصٔ حمُود 45

 مثإ وععروٕ 28 أربع ععرة 14 أربع ععرة 14 ديٗإ يعكوب امحد داشِ 46

 ثالثوٕ 30 مخض ععرة 15 مخض ععرة 15 حصاّ فاحل ْصيف داشِ 47

 شبع وععروٕ 27 مخض ععرة 15 اثٓتا ععرة 12 حصٔ حازّ عبود فًيح 48

 اثٓتإ وععروٕ 22 أربع ععرة 14 مثإ 08 حصٔ عًي محيد حمُد 49

 مل يداوّ ومل ميتحٔ   حصني حمصٔ ياط حمُد  51

 ثالثوٕ 30 مخض ععرة 15 مخض ععرة 15 حصني حمُود عًي طعُة 51

 اثٓتإ وععروٕ 22 اثٓتا ععرة 12 ععرة 10 شًُإ حصني يوشف يطيف 52

 ععروٕشبع و 27 أربع ععرة 14 ثالخ ععرة 13 داشِ محسة ربيع حمُد 53

 إحدى وععروٕ 21 اثٓتا ععرة 12 تصع 09 محيد رمحإ غضبإ  دواح 54

 تصع وععروٕ 29 أربع ععرة 14 مخض ععرة 15 حٓني غازي جنِ عبد ايوٖاب 55

 مثإ وععروٕ 28 مخض ععرة 15 ثالخ ععرة 13 حٓني قحطإ َصًِ َٗدي 56

 تإ وععروٕاثٓ 22 ثالخ ععرة 13 تصع 09 حٓني َكداد حصني إبراٖيِ 57

 أربعوٕ 40 ععروٕ 20 ععروٕ 20 حوراء عُار شعدي عيصى 58

 مثإ وععروٕ 28 مخض ععرة 15 ثالخ ععرة 13 حوراء ْصيف داشِ حمُد 59

 أربع وععروٕ 24 أربع ععرة 14 ععرة 10 حيدر ٖيجِ ناظِ عسيس 61
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 مل يداوّ ومل ميتحٔ خايد وييد ثاَر صفر 61

 ثالثوٕ 30 شت ععرة 16 أربع ععرة 14 ختاّ عباط ثًر ابراٖيِ 62

 اثٓتإ وثالثوٕ 32 شت ععرة 16 شت ععرة 16 خًود امحد ابراٖيِ اَني 63

 شبع وثالثوٕ 37 تصع ععرة 19 مثإ ععرة 18 خًود أشعد َصعود حمُود 64

 أربع وععروٕ 24 أربع ععرة 14 ععرة 10 خوية شًُإ عطية عًي 65

 شت وععروٕ 26 مخض ععرة 15 إحدى ععرة 11 خوية عبد ايصُد َٗدي يوشف 66

 أربع وععروٕ 24 أربع ععرة 14 ععرة 10 داود َطًو داود عًي 67

 تصع وثالثوٕ 39 ععروٕ 20 تصع ععرة 19 دعاء ثابت ْعُإ خًيٌ 68

 شت وععروٕ 26 ثالخ ععرة 13 ثالخ ععرة 13 دعاء حصٔ دواد ناظِ 69

 اثٓتإ وععروٕ 22 اثٓتا ععرة 12 رةعع 10 دعاء عبد االي٘ حصني عًوإ 71

 تصع وثالثوٕ 39 ععروٕ 20 تصع ععرة 19 دعاء عبد اهلل َصعود عبد 71

 تحٔمل تداوّ ومل مت دعاء غفوري حصني عًوإ 72

 وععروٕ مخض 25 ععرة ثالخ 13 اثٓتا ععرة 12 دعاء َسٖر حمُود خًف 73


