
 بطٍ اهلل اهّسمحّ اهّسحٍٚ 

ّٛ  مجٔ٘زٙٞ اهعساق / ٗشازٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗ اهبخح اهعوٌ

ّٚٞ / قطٍ اهوغٞ  ّٚٞ هوعوَ٘ اإلُطاُ ّٚٞ اهرتب ّٚٞداًعٞ دٙاىل / كو  اهعسب

ّٜ  ًعدالت اهطعٛ اهطِ٘

   : ّٛ  َ 2016 – 2015هوعاَ اهدزاض

ّٚٞ ( / اهػعبٞ )  ج  ( جاُٚٞاملسحوٞ اه   ) اهّدزاضٞ اهؿباح
 (  1االستمارة  رقم )                                       ((      م املاّدة 6 ))  النحو العربياس                                                                   

 

 

 

ٌّد عبد اهّسض٘ي ضوٌاْ                       اضٍ أضتاذ املاّدٝ ٗ ت٘قٚعٕ                                                                                                                                                                                                                                   اهدكت٘ز حم

ّٚٞ                                                                                                                   َ . د اٙاد ضوٌٚاْ حمٌد                                                                                                                ز٢ٚظ قطٍ اهوغٞ اهعسب

 

 

 

 اضٍ اهطاهب اهسباعٛ ت

 %40اهطعٛ اهطِٜ٘ ًّ  ًعدي %20ًعدي اهفؿى اهجاُٛ ًّ  %20ًعدي اهفؿى األٗي ًّ 

ًٌا ًٞ زق ًٌا كتاب ًٌا   زق  زق

 تطع ٗعػسْٗ 29 ضت عػسٝ 16 ثالخ عػسٝ 13 ؾابسّٙ ٓٚجٍ عبد اه٘احد ضوٌاْ 1

 ٗعػسْٗضت  26 أزبع عػسٝ 14 اثِتا عػسٝ 12 ؾبا عبد اهسضا خوٚفٞ كاظٍ 2

 ضبع ٗعػسْٗ 27 مخظ عػسٝ 15 اثِتا عػسٝ 12 ؾفا حطّ حاًد زاضٛ 3

 ضت ٗعػسْٗ 26 مخظ عػسٝ 15 إحد٠ عػسٝ 11 ؾفا طٕ طعٌٕ خسً٘ؽ 4

 أزبع ٗثالثْ٘ 34 مثاْ عػسٝ 18 ضت عػسٝ 16 ؾفا عدُاْ هطٚف خضس 5

 أزبع ٗعػسْٗ 24 أزبع عػسٝ 14 عػسٝ 10 ضخٟ حاًد  غين  ٙاضني 6

 أزبع ٗثالثْ٘ 34 مثاْ عػسٝ 18 ضت عػسٝ 16 ضامل ٗٓاب مح٘دضخٟ  7

 مخظ ٗعػسْٗ 25 أزبع عػسٝ 14 إحد٠ عػسٝ 11 ضخٟ عبداهعوٍٚ حمٌد دوٚى 8

 ضت ٗعػسْٗ 26 أزبع عػسٝ 14 اثِتا عػسٝ 12 ضٚف ُاظٍ عب٘د ضبع 9

 تطع ٗعػسْٗ 29 مخظ عػسٝ 15 أزبع عػسٝ 14 طٚف عوٛ حطني عباع 11

 ثالخ ٗعػسْٗ 23 أزبع عػسٝ 14 تطع 09 هق عبد اهسشاق  طٕ داضٍعبد اخلا 11

 ضبع ٗعػسْٗ 27 مخظ عػسٝ 15 اثِتا عػسٝ 12 عبد اهقادز ًعّ اضعد كاظٍ 12

 ضبع ٗعػسْٗ 27 مخظ عػسٝ 15 اثِتا عػسٝ 12 عبري ضاًٛ حمٌ٘د عباز 13

 مل ٙداَٗ ٗمل ميتخّ عجٌاْ أمحد إبسآٍٚ   14

 ست وعشرون 12 أربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 حطنيعدُاْ قٚظ حمٌ٘د  15

 ست وثالثون 62 تسع عشرة 15 سبع عشرة 13 عرزا١ داضٍ حمٌد ًٔدٜ 16

 مل تداَٗ ٗمل متتخّ عرزا١ حطْ٘ مشدٛ 17

 تسع وعشرون 15 ست عشرة 12 ثالث عشرة 16 عرزا١ ضوٌاْ ُؿٚف داضٍ 18

 ثالث وثالثون 66 عشرةمثان  14 مخس عشرة 11 عرزا١ غامن ًٔدٜ عباع 19

 اثنتان وثالثون 61 تسع عشرة 14 أربع عشرة 11 عوٛ ثاًس غسٙف عوٛ 21

 سبع وعشرون 13 مخس عشرة 11 اثنتا عشرة 11 عوٛ حقٛ عوٛ كاظٍ 21

 ثالث وعشرون 16 ثالث عشرة 16 عشرة 11 عوٛ زاضٍ كسٍٙ حمٌد عوٛ 22

 حدى وعشرونإ 11 اثنتا عشرة 11 تسع 15 عوٛ زغٚد عوٛ زضا 23

 تسع وعشرون 15 مخس عشرة 11 أربع عشرة 11 عوٛ زض٘اْ جمٚد حمٌد 24

 مل ٙداَٗ ٗمل ميتخّ عوٛ ضامل حمٌد دكدن 25

 اثنتان وعشرون 11 اثنتا عشرة 11 عشرة 11 عوٛ ضعدْٗ عباع داضٍ 26

 مخس وعشرون 11 أربع عشرة 11 إحدى عشرة 11 داًى عوٛ عٚاي حمٚطّ 27

 مخس وعشرون 11 ثالث عشرة 16 اثنتا عشرة 11 كسٍٙ ًطومعوٛ حمٌد  28

 عشرون 11 عشرة 11 عشرة 11 عوٛ ُٙ٘ظ عبد اهلل داٗد 29



 بطٍ اهلل اهّسمحّ اهّسحٍٚ 

ّٛ  مجٔ٘زٙٞ اهعساق / ٗشازٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗ اهبخح اهعوٌ

ّٚٞ / قطٍ اهوغٞ  ّٚٞ هوعوَ٘ اإلُطاُ ّٚٞ اهرتب ّٚٞداًعٞ دٙاىل / كو  اهعسب

ّٜ  ًعدالت اهطعٛ اهطِ٘

   : ّٛ  َ 2016 – 2015هوعاَ اهدزاض

ّٚٞ ( / اهػعبٞ )  ج  ( جاُٚٞاملسحوٞ اه   ) اهّدزاضٞ اهؿباح
 (  1االستمارة  رقم )                                       ((      م املاّدة 6 ))  النحو العربياس                                                                   

 

 

 

ٌّد عبد اهّسض٘ي ضوٌاْ                       اضٍ أضتاذ املاّدٝ ٗ ت٘قٚعٕ                                                                                                                                                                                                                                   اهدكت٘ز حم

ّٚٞ                                                                                                                   َ . د اٙاد ضوٌٚاْ حمٌد                                                                                                                ز٢ٚظ قطٍ اهوغٞ اهعسب

 

 

 

 مخس وعشرون 11 أربع عشرة 11 إحدى عشرة 11 عوٚا١ حطني عوٛ حطني 31

 أربع وعشرون 11 أربع عشرة 11 عشرة 11 عوٚا١ ٙ٘ضف حطّ خضري 31

 مخس وعشرون 11 ثالث عشرة 16 اثنتا عشرة 11 عٌاد زعد عدُاْ عبداهلل 32

 مل ٙداَٗ ٗمل ميتخّ عٌس حطّ حمٌ٘د 33

 أربع وعشرون 11 ثالث عشرة 16 إحدى عشرة 11 عٌس شآد غضباْ غٚداْ 34

 مل ٙداَٗ ٗمل ميتخّ عٌس ضوٌاْ خضري 35

 ست وعشرون 12 أربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 عٌس ؾباح تسكٛ عضب 36

 أربع وعشرون 11 ثالث عشرة 16 إحدى عشرة 11 طٚف حمٌد حاًدعٌس عبداهو 37

 مخس وعشرون 11 ثالث عشرة 16 اثنتا عشرة 11 عٌساْ عباع عب٘د دزٗٙؼ 38

 ست وعشرون 12 أربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 غدٙس قاضٍ حمٌد عباع 39

 تسع وعشرون 15 مخس عشرة 11 أربع عشرة 11 غسٗب حطني عوٛ محٚد 41

 تسع وثالثون 65 عشرون 11 تسع عشرة 15 ْ حطني عطٕٚ د٘ادغفسا 41

 تسع وعشرون 15 مخس عشرة 11 أربع عشرة 11 غفساْ عبد اهغف٘ز زداَ كٚطاْ 42

 ثالث وثالثون 66 سبع عشرة 13 ست عشرة 12 غفساْ عوٛ عبد اهلسٍٙ ؾاحل 43

َّٔااهطاه حمٌد فاتّ زعد داضٍ 44  ًطتضافٞ بٞ ٙ٘دد امسٔا يف غعبٞ داي ; أل

 ثالث وثالثون 66 مثان عشرة 14 مخس عشرة 11 فاتّ ًعد هطٚف كػل٘ي 45

 مثان وعشرون 14 مخس عشرة 11 ثالث عشرة 16 فاطٌٞ عال١ زحٍٚ ضوٌاْ 46

 اثنتان وثالثون 61 سبع عشرة 13 مخس عشرة 11 فاطٌٞ غاشٜ عبد حمٌد 47

 ست وعشرون 12 أربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 فاطٌٞ حمطّ عبد حمٌد 48

 مثان وعشرون 14 مخس عشرة 11 ثالث عشرة 16 فاطٌٕ أضعد عوٛ داضٍ 49

 ثالثون 61 ست عشرة 12 أربع عشرة 11 فاطٌٕ فتاح زضا ً٘ضٟ 51

 أربع وثالثون 61 مثان عشرة 14 ست عشرة 12 فاطٌٕ ًٔدٜ امحد عبد 51

 شرونمثان وع 14 مخس عشرة 11 ثالث عشرة 16 فسح حطّ ضتاز عوٛ 52

 سبع وعشرون 13 أربع عشرة 11 ثالث عشرة 16 فسح عبد اهعصٙص عبد اهلل عباع 53

 ثالثون 61 ست عشرة 12 أربع عشرة 11 فسح كاظٍ عوٛ د٘اد 54

 ست وعشرون 12 أربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 فسٙد غاشٜ فٚؿى حمٌد 55

 وعشرونست  12 أربع عشرة 11 اثنتا عشرة 11 ك٘ثس زغٚد باغا مجػري 56

 أربع وعشرون 11 ثالث عشرة 16 إحدى عشرة 11 الزا ضاًٛ ؾباح كاظٍ 57

 مخس وثالثون 61 مثان عشرة 14 سبع عشرة 13 هبِا فسٙد عصٙص ٙاضني 58

 أربع وثالثون 61 مثان عشرة 14 ست عشرة 12 هبِٟ حمٌد ابسآٍٚ د٘ٙس 59

 أربع وثالثون 61 سبع عشرة 13 سبع عشرة 13 ًاددٖ قخطاْ حمٌد عب٘د 61



 بطٍ اهلل اهّسمحّ اهّسحٍٚ 

ّٛ  مجٔ٘زٙٞ اهعساق / ٗشازٝ اهتعوٍٚ اهعاهٛ ٗ اهبخح اهعوٌ
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 مخس وعشرون 11 ثالث عشرة 16 اثنتا عشرة 11 ًطػس امحد ًازٕٙ محصٖ  61

 مل ٙداَٗ ٗمل ميتخّ حمٌد امحد ًٔدٜ ؾاحل 62

 تسع وثالثون 65 عشرون 11 تسع عشرة 15 حمٌد اهبػري عبد حمٌد دزٗٙؼ خوف 63

 ثالثون 61 ست عشرة 12 أربع عشرة 11 حمٌد طٕ ددعاْ حطّ 64

 مثان عشرة 14 مخس عشرة 11 ثالث عشرة 16 ٌد ُؿاز ُؿٚف داضٍحم 65

 مل ٙداَٗ ٗمل ميتخّ حمٌ٘د ٙاضني ٓ٘اع 66

 ثالثون 61 ست عشرة 12 أربع عشرة 11 ًسٗاْ حمٌ٘د ابسآٍٚ جنٍ 67

 تسع وعشرون 15 مخس عشرة 11 أربع عشرة 11 ًسٗٝ عبد اهلل داٗد ضوٌاْ 68

 مثان وعشرون 14 أربع عشرة 11 ربع عشرةأ 11 ًسٖٗ عوٛ غاكس حمٌٚٚد 69

 ست وثالثون 62 مثان عشرة 14 مثان عشرة 14 ًسٖٗ ِٓدٜ ًٔدٜ عبد 71

 ثالث وثالثون 66 سبع عشرة 13 ست عشرة 12 ًسٍٙ ضاًٛ حمٌ٘د محٚد 71

 تسع وعشرون 15 مخس عشرة 11 أربع عشرة 11 ًسٍٙ ضعدٜ ؾادق د٘اد 72

 مثان وعشرون 14 أربع عشرة 11 أربع عشرة 11 ًسٍٙ عاؾٛ ابسآٍٚ كسًؼ 73

 مثان وعشرون 14 مخس عشرة 11 ثالث عشرة 16 ًسٍٙ عوٛ كسٍٙ عوٛ 74


