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 السعً السنوي درجة الفصل الثانً درجة الفصل االول  

 الدرجة  أســــــــــــــــــــــم الطـالب ت
 رقما  

 الدرجة 
 كتابة  

 الدرجة
 رقما  

 الدرجة
 كتابة

 الدرجة
 رقما  

 الدرجة
 كتابة  

 ستة وعشرون 26 ثالثة عشر 13 ثالثة عشر 13 حترٔظاحًذ ضعذٌٔ كرٌى  2

 اثنان وعشرون 22 ة فقطعشر 10 اثنا عشر 12  احًذ عثذ انرحٍى عثذ انرزاق 1
 اثنا عشر 12 خمسة فقط 5 ة فقطسبع 7 احًذ نطٍف جاضى يحًٕد 3
 عشر خمسة 15 تسعة فقط 9 ة فقطست 6 احًذ يحًذ يحطٍ عهٕاٌ 4
 احدى وعشرون 21 اثنا عشر 12 ة فقطتسع 9  ْٔراٌ يجٓذ عصفٕر اضراء 5
 وعشرون اثنان 22 عشر اثنا 12 ة فقطعشر 10 عثذ انرحًٍاضراء ٔنٍذ خانذ  6
 عشروناحدى و 21 احدى عشر 11 رة فقطعش 10 فهٍحاضًاء فانح اتراٍْى  7
 ثالثة عشر 13 ة فقطخمس 5 ٌة فقطثمان 8 آضر حطٍٍ عهً 8
 عشرون 20 احدى عشر 11 ة فقطتسع 9 ضتار جثار عثذ يٓذياضٍم  9
  ثمانٌة وعشرون 28 عشر خمسة 15 ثالثة عشر 13 أضًاعٍمقثال يحًذ خهٍم أ 20
 احدى وعشرون 21 ة فقطعشر 10 احدى عشر 11 االء حطٍٍ يجٍذ عثاش 22
 ثالثة وعشرون 23 اثنا عشر 12 احدى عشر 11 جاضىاٌاد عثذ هللا عهٍٕي  21
 ستة وعشرون 26 اثنا عشر 12 اربعة عشر 14 احًذ اٌاد يانك عثذ هللا 23
 اثنان وعشرون 22 اثنا عشر 12 ة فقطعشر 10 ٌة فاضم يحًذ ضرحاٌأ 24
 اثنان وعشرون 22 اثنا عشر 12 ة فقطعشر 10 عهًتثارك َصٍف جاضى  25
 عشرون 20 اثنا عشر 12 ٌة فقطثمان 8 حاتى عثذ انكرٌى طّ ٌاضٍٍ 26
 عشرون 20 احدى عشر 11 ة فقطتسع 9 حطٍٍحطاو صانح يٓذي  27
 ثالثون 30 عشر اربعة 14 ست عشر 16 حطٍ طارق صثري شاكر 28
 احدى وعشرون 21 ثالثة عشر 13 ٌة فقطثمان 8 عثاشحطٍٍ جثار ٌعكٕب  29
 خمسة وعشرون 25 ثالثة عشر 13 اثنا عشر 12 حٍٍُ اٌاد حطٍ حطٍٍ 10
 وثالثون اثنان 32 عشر سبعة 17 خمسة عشر 15 يحًذحٍٍُ فخري جثار  12
 وعشرون ثالثة 23 عشر ثالثة 13 ة فقطعشر 10 حٍذر خانذ يحًذ اتراٍْى 11
 عشر ثمانٌة 18 تسعة فقط 9 ة فقطتسع 9 رضا حٍذر عهً انًاش 13
 وعشرونثمانٌة  28 خمسة عشر 15 ثالثة عشر 13 خضٍر ْادي عثذ حطٍ 14
ّ فرحاٌدٌار يحًذ عطٍ 15  اثنان وعشرون 22 احدى عشر 11 احدى عشر 11  
 ثالثون 30 عشر سبعة 17 ثالثة عشر 13 رائذ عهً يحًٕد ضانى 16
ضعذ يحًذ ٔادي ّرقٍ 17  ستة وعشرون 26 اربعة عشر 14 اثنا عشر 12 
ِرٔاء قحطاٌ خهٍم حًاد 18  اربعة وثالثون 34 سبعة عشر 17 سبعة عشر 17 
فسع  رٌاض يحارب حطٍ 19  ستة وعشرون 26 اثنا عشر 12 اربعة عشر 14   
 اربعة وثالثون 34 ستة عشر 16 ثمانٌة عشر 18 رٌاو عهً طانة حطٍ 30
 تسعة وعشرون 29 خمسة عشر 15 اربعة عشر 14 زٌُة خانذ يحًذ حطٍٍ 32
 ستة وثالثون 36 ثمانٌة عشر 18 ثمانٌة عشر 18 زٌُة قٍص عثاش يحًٕد 31
 ثالثة وعشرون 23 احدى عشر 11 اثنا عشر 12 ضاير َاظى يحًذ حطٍ 33
ٌاد عثعٕب احًذأضريذ  34  سبعة عشر 17 ثمانٌة فقط 8 تسعة فقط 9 
 عشرون 20 احدى عشر 11 ة فقطتسع 9 ضٍف عطا َافع يصطفى 35
 وثالثون خمسة 35 عشر سبعة 17 ثمانٌة عشر 18 شًٍاء يٓذي عثاش جٕاد 36
جعفر صادق يٓذيصادق  37  احدى وعشرون 21 اثنا عشر 12 ة فقطتسع 9 
 احدى وثالثون 31 خمسة عشر 15 ستة عشر 16 صفا اضًاعٍم يحًٕد جاضى 38
 سبعة وثالثون 37 ثمانٌة عشر 18 تسعة عشر 19 عهٕاٌ نرزاق حطٍاضٍاء عثذ  39
 احدى وعشرون 21 احدى عشر 11 ة فقطعشر 10 ضٍاء َصر هللا ضهًاٌ 40


