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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  

 خمسة وعشرون 25 احدى عشر 11 اربعة عشر 14 عباص يذًذعايز يذظٍ  2

 سبعة عشر 17 ثمانٌة فقط 8 ة فقطتسع 9 شٓابعبذ انقادر يذًٕد صانخ  1

 اثنان وعشرون 22 اثنا عشر 12 ة فقطعشر 10 عباصٌ خضٛز اعثًاٌ ردً 3

 عشر تسعة 19 تسعة فقط 9 ة فقطعشر 10 عثًاٌ طعذ يجٛذ كاظى 4

 احدى وثالثون 31 ستة عشر 16 خمسة عشر 15 عبذ انذظٍٛعذراء عٕاد عبذ هللا  5

 احدى وعشرون 21 ة فقطتسع 9 اثنا عشر 12 فُٛصعالء صٕٛٓد قذٔص  6

 احدى وثالثون 31 اربعة عشر 14 سبعة عشر 17 عهٙ عبذ ْالل طهطاٌ 7

 ستة وعشرون 26 اربعة عشر 14 اثنا عشر 12 عهٙ فؤاد صانخ دًٕد 8

 عشر تسعة 19 اثنا عشر 12 ة فقطسبع 7 عهٙ نطٛف ايٍٛ  قادر 9

 عشر تسعة 19 عشرة فقط 10 ة فقطتسع 9 عًار دظاو يذًذ رشٛذ 20

 ثمانٌة عشر 18 ة فقطتسع 9 ة فقطتسع 9 عًار يذًذ دظٍٛ يٓذ٘ 22

 اربعة وعشرون 24 احدى عشر 11 ثالثة عشر 13 خًٛضعًز عبذ انزدًٍ يذًٕد  21

 تسعة وعشرون 29 خمسة عشر 15 اربعة عشر 14 ياجذ يذًذ عبذ انًجٛذعًز  23

 ستة عشر 16 ة فقطسبع 7 ة فقطتسع 9 عًز ْاشى يذًٕد خهٛم  24

 عشرون 20 احدى عشر 11 ة فقطتسع 9 غفزاٌ يذظٍ عبذ هللا فتاح 25

 خمسة وعشرون 25 ثالثة عشر 13 اثنا عشر 12 فارص يانخ  ادًذ 26

 وثالثون اربعة 34 عشر ستة 16 ثمانٌة عشر 18 كاظىفٛصم َصٛف دظٍٛ  27

 ستة عشر 16 سبعة فقط 7 ة فقطتسع 9 دًذقٛصز يذظٍ عهٙ  28

 عشرون 20 عشرة فقط 10 ة فقطعشر 10 نٛث َافع ابزاْٛى خهف 29

 اربعة وعشرون 24 احدى عشر 11 ثالثة عشر 13 يذًذيذًذ عبذ انزدًٍ جاطى  10

 سبعة وعشرون 27 اربعة عشر 14 ثالثة عشر 13 يزٔاٌ اطاية صٕٛٓد  12

 ثالثة وعشرون 23 احدى عشر 11 اثنا عشر 12 يصطفٗ صباح َصٛف جاطى 11

 ثمانٌة عشر 18 ة فقطعشر 10 ٌة فقطثمان 8 دظٌٕيُتظز عبذ انزطٕل كاظى  13

 وعشروناحدى  21 احدى عشر 11 ة فقطعشر 10 شكز يًٍٓٛ طعٛذ ادًذ 14

 ثالثة وثالثون 33 خمسة عشر 15 ثمانٌة عشر 18 يٛظٌٕ دًذ جاٚذ شٛذاٌ 15

 وثالثون سبعة 37 ثمانٌة عشر 18 تسعة عشر 19 َادٚة عذَاٌ جٛاد عبذ انزدًٍ 16

 وعشرون ستة 26 عشرثالثة  13 ثالثة عشر 13 ادًذَاضزٍٚ عٛاض يذًذ  17

 وعشرون ستة 26  اربعة عشر 14 اثنا عشر 12 َغى كاظى جٕاد عهٙ 18

 اثنان وثالثون 32 سبعة عشر 17 خمسة عشر 15 ّ فزدإٌَر انٓذٖ عهٙ عطٛ 19

 خمسة وعشرون 25 سبعة عشر 17 ثمانٌة فقط 8 َٕر دظٍ يذظٍ عهٙ 30

 اثنان وثالثون 32 اربعة عشر 14 ثمانٌة عشر 18 َٕر عهٙ عبذ انذظٍٛ عبذ  32

 ثالثة وعشرون 23 اثنا عشر 12 احدى عشر 11 ضٛاء انذٍٚ خًٛض عبذ َِٕر 31

 وعشرون خمسة 25 عشر ثالثة 13 اثنا عشر 12  عبذ عهٙ عبذهللا عبذانذظٍِٛ َٕر 33

 خمسة وعشرون 25 خمسة عشر 15 ة فقطعشر 10 عهٙٔجذاٌ جًال خٕرشٛذ  34

 ثالثة عشر 13 ة فقطخمس 5 ٌة فقطثمان 8 ٔنٛذ دًٛذ عهٙ دًاد٘ 35

 اربعة وعشرون 24 خمسة عشر 15 ة فقطتسع 9 دظٍٛٔنٛذ طالل خًٛض  36

 عشر اربعة 14 ة فقطسبع 7 ة فقطسبع 7 ٔنٛذ عبذ انخانق ادًذ عبذ 37

 عشر ستة 16 ٌة فقطثمان 8 ٌة فقطثمان 8 سبارٚاطز يذًٕد ضادٙ  38

 ثالثة وعشرون 23 ثالثة عشر 13 فقطعشر  10 خهٛمٚاطًٍٛ اطًاعٛم ابزاْٛى  39

 اثنان وعشرون 22 احدى عشر 11 احدى عشر 11 انعشٚش عبذ ٚاطًٍٛ فٛصم غاس٘ 40

 ثالثة وعشرون 23 عشرة فقط 10 ثالثة عشر 13 كزٚى ّٕٚطف يذًذ عطٛ 42


