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جيد%39972.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداجدا جيدجيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا25

جيد%357.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيد26

357.5

جيد%35165.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولمقبولجدا جيدمقبولجيد27

357.5

جيد%348.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجدا جيدجيد28

جيد%37568.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجدا جيد29

جيد%36165.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدجيدجداجيد30

جيد%38169.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولجيدجيدجيدجيد31

جيد%376.568.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيدجدا جيدجيد32

357.5

جيد%35065.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولمقبولجيدجيدجداجيد33

357.5

جيد%35465.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيد34

357.5

جيد%352.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولمقبولجيدجيدجيد35

جيد%372.567.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجدا جيدجدا جيد36

جيد%36666.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجدا37

جيد%362.565.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيد38

جيد%37468.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولجيدجيدجيدجيدجدا39

جيد%366.566.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجدا40

جيد%373.567.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجدا جيدجيدجيدجدا41

جيد%399.572.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولجيدجدا جيدجيدجداجدا جيد42

جيد%361.565.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجدا جيد43

جيد%376.568.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجداجيدجدا جيد44

جيد%37668.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجدا جيد45

جيد%36165.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولمقبولجيدجيدجيد46

جيد%39271.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجيدجيدجيدجدا47

48

جيد%38369.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولجيدجدا جيدجيدجدا جيد49

357.5

جيد%350.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجيد50

جيد%367.566.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداممتازمقبولمقبولجيدجداجيدجيد51

جيد%36566.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجدا جيد52
االء دمحم عثذاٌرزّٓ رخة

االء ٔاصر دمحم عثذاٌّد١ذ

مستجد 5392

االء عثذاٌٍط١ف عٍٝ عراتٝ مستجد 5387

افر١ٔٚا خرخص فا٠س زوٝ مستجد 5384

االء ع١ذ دمحم ِسّٛد مستجد 5389

اضّاء ِصطفٝ ازّذ زاِذ مستجد 5383

اضّاء ِسفٛظ عثذ اٌعاطٟ دمحم مستجد 5381

االء شٛلٝ ِصطفٝ خاداٌرب مستجد 5386

اضراء فرر هللا ِسّٛد دمحم مستجد 5374

اضّاء أزّذ عرتٝ ٔٛر مستجد 5379

اضراء ِصطفٝ اترا١ُ٘ شالٌٝ مستجد 5376

اضراء ٠اضر طا٘ر عثذاٌّد١ذ مستجد 5377

اضراء عثذ إٌّعُ زط١ٓ طٗ مستجد 5370

اضراء عٍٝ دمحم عٍٝ مستجد 5371

اضراء عثذ اٌفراذ ادَ عٍٝ مستجد 5369

اضراء خّاي ازّذ اتٛز٠ذ مستجد 5367

ار٠ح دمحم إترا١ُ٘ دمحم مستجد 5364

اضراء ازّذ عثذاٌرازق زط١ٓ مستجد 5365

ازّذ عادي دمحم ا١ٌٍثٝ مستجد 5358

ازّذ ضع١ذ زاِذ ازّذ مستجد 5357

ازّذ ِصطفٝ اٌط١ذ خٍف خالف مستجد 5363

ازّذ عٍٝ إٌدذٜ زطٓ مستجد 5360

ازّذ فرسٝ خ١ًٍ زطٓ مستجد 5361

ازالَ ض١ٍّاْ ازّذ عٍٝ مستجد 5354

ازّذ زط١ٓ زطٓ دمحم مستجد 5355

اترا١ُ٘ دمحم زاِذ ِازٝ مستجد 5352

ازطاْ اترا١ُ٘ دمحم عثذ اٌذا٠ُ مستجد 5353

اتأٛب ِسارب فؤاد زٕا مستجد 5350

اتأٛب ِّذٚذ در٠اش خرخص مستجد 5351
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جيد%37968.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولجيدجيدجيدجدا جيدمستجد535393

جيد%37067.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجيدمقبولجيدمستجد545395

جيد%381.569.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداممتازمقبولمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمستجد555397

جيد%38469.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدجيدجيدجداجدا جيدجيدمستجد565398

جيد%389.570.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجداجيدمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمستجد575401

جيد%368.567.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجداجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد585402

جيد%38670.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد595403

جيد%397.572.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولمقبولجيدجداجدا جيدممتازمستجد605404

جيد%38469.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولجيدجيدجيدجدا جيدمستجد615410

جيد%37067.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد625411

357.5

جيد%35665.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولمقبولجيدجيدجيدمستجد635412

جيد%38770.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدجيدمستجد645413

مستجد655414

جيد%38069.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدجيدجيدجيدجدا جيدمستجد665416

جيد%385.570.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجيدمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمستجد675417

جيد%36265.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولجدا جيدمستجد685418

جيد%361.565.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمستجد695420

جيد%35865.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولجيدجداجدا جيدمستجد705422

جيد%36666.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجدا جيدجدا جيدجيدمستجد715423

جيد%39972.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجدا جيدجيدجيدجيدجيدمستجد725424

ا١ِرج ض١ذ ًٍِٙ ِذٔٝ

ا١ِرٖ خّعٗ زطٓ زط١ٓ

ا٠ٗ صاٌر زطٓ عثادٜ

ا٠ٗ ف١صً زطٓ دمحم

ا٠ٗ دمحم اتاز٠ذ عثذاٌثاضظ

ا٠ٗ ِسّٛد اٌطا٘ر اٌط١ة

ا٠ح ِصطفٝ عثذ اٌعس٠س دمحم

ا٠ّاْ اتٛاٌسداج اٌطا٘ر ِطٍٛب

ا٠ّاْ ازّذ عثذهللا ازّذ

ا٠ّاْ تذرٜ ازّذ دمحم

اٌش١ّاء صالذ دمحم ازّذ

اٌٙاَ زط١ٓ أزّذ ِثارن

اٌٙاَ ِسّٛد دمحم عٍٝ

االء ٔاصر دمحم عثذاٌّد١ذ

ا١ِٕح تش١ر خّعٗ عٍٝ

ا١ِرج ازّذ ا١ِٓ ِسّٛد

ا٠ّاْ ضع١ذ ِازٝ أزّذ

ا٠ّاْ عطا هللا صاٌر دمحم

ا٠ّاْ عٍٝ تش١ر عٍٝ

ا٠ّاْ دمحم ض١ذ دمحم

يعتمد،،،
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جيد%362.565.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيدجيدجيدمستجد735425

جيد%36967.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمستجد745432

جيد%36366.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجدامستجد755435

مستجد765437

جيد%36766.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولجدا جيدمستجد775438

جيد%377.568.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدجدامستجد785439

جيد%370.567.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمستجد795440

جيد%372.567.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجيدمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمستجد805445

جيد%362.565.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمستجد815452

جيد%39772.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدجيدجداجيدجداجدا جيدجيدمستجد825454

جيد%37468.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجيدجيدجداجيدمستجد835457

جيد%38770.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدمقبولجيدجيدجدامستجد845458

جيد%37468.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد855460

جيد%369.567.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولجدا جيدمستجد865463

رشا ٔاصر ٠ٛضف ازّذ

رضٖٛ ازّذ عٍٝ ازّذ

ر٠ّٛٔذا فر٠ذ فؤاد ط١ٕٛش

رٚال دمحم اترا١ُ٘ عثذاٌٍط١ف

ز٠ٕة ض١ذ رواتٝ زاِذ

ز٠ٕة دمحم عٍٝ دمحم

زث١ثٗ فرسٝ عٛض ازّذ

تطاَ رخة خثر زطْٛ

دعاء دمحم ِسّٛد زطٓ

زطٕاء عثذ اٌعظ١ُ ِصطفٝ دمحم عذالْ

خٍٛد خّاي دمحم عٍٟ

خٍٛد خاٌذ دمحم واًِ خثر٠ً

خٍٛد رواتٝ زطٓ اضّاع١ً

خٍٛد ض١ذ ِسرٚش ِسّٛد

يعتمد،،،

طه المجيد عبد راضي/ د.أ

الكنترول رئيس
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جيد%366.566.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدجيدمستجد875471

جيد%36165.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجيدجدامستجد885472

357.5

جيد%35565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجيدمستجد895473

ضارٖ ٠ٛضف ضع١ذ دمحم

ضا١ِح ضازٝ فٛزٜ عثذاٌرز١ُ

ضع١ذ ازّذ عثذاٌٍط١ف اترا١ُ٘

يعتمد،،،

طه المجيد عبد راضي/ د.أ

الكنترول رئيس

خضري دمحم منال/ د.أ

:كتبه

:أماله

:راجعه
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135 وعددهم جيد بتقدير ناجحون طالب
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2020/2019 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل-  العلمي شعبة-  أساسي األولي الفرقة-  الطالب وتقديرات درجات رصد كشف
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جيد%367.566.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد905475

جيد%370.567.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولجيدمقبولجيدجدامستجد915476

جيد%35965.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجيدمقبولجيدمستجد925479

جيد%358.565.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجداجيدجدامستجد935482

جيد%36466.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمستجد945488

جيد%395.571.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمستجد955491

جيد%37267.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد965493

مستجد975494

جيد%362.565.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمقبولجدا جيدمستجد985498

جيد%382.569.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجدا جيدمقبولجيدجيدجيدجدامستجد995502

جيد%378.568.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدجداجيدجيدمقبولجيدمستجد1005504

جيد%36366.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازجيدمقبولجدا جيدجيدجيدمستجد1015506

جيد%37568.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد1025508

جيد%374.568.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولجيدجيدجداجيدجداجيدمستجد1035511

جيد%369.567.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد1045513

جيد%374.568.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدجيدجيدجدامستجد1055515

جيد%37367.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولجيدجيدجيدجيدمستجد1065518

جيد%37868.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمستجد1075521

جيد%36566.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجدامستجد1085523

جيد%366.566.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجداجيدمستجد1095524

جيد%376.568.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجدا جيدجيدمستجد1105527

جيد%39672.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد1115529

جيد%379.569.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولجدا جيدجيدجيدمستجد1125532

جيد%384.569.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدجيدمستجد1135533

جيد%36165.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمستجد1145534

جيد%394.571.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازمقبولجيدجدا جيدمقبولجدا جيدمستجد1155535

جيد%36866.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجدا جيدمستجد1165536

جيد%392.571.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولجيدجدا جيدجيدجدامستجد1175537

357.5

جيد%35065.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجداجيدمستجد1185539

جيد%370.567.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجداجيدمقبولجيدجيدجداجيدجدامستجد1195542

جيد%36366.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجدامقبولمقبولجيدجيدجداجدا جيدمستجد1205543

جيد%38770.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدجداجيدجدامستجد1215545

جيد%38069.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولممتازجيدجدا جيدمستجد1225546

357.5

جيد%35565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمستجد1235548

357.5

جيد%352.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجدامقبولمقبولمقبولجيدجدا جيدمستجد1245549

ض١ٍٙٗ اشرف ِسّٛد عثذ اٌرازق

ضّر ازّذ عثذهللا ادر٠ص اٌخضرٜ

ض١ّسح صالذ عٛض هللا زط١ٓ

عٍٝ رِضاْ ازّذ عث١ذ

عٕرر عثذ اٌس١ّذ أزّذ رواتٝ

فاذٓ عالء دمحم ِصطفٝ

فاطّح ض١ذ أزّذ ض١ذ

شر٠ف دمحم خاٌذ دمحمعٍٝ

صاتر٠ٓ ازّذ تططاٜٚ دمحم

ضسٝ ضاِٟ صاٌر ِسّٛد

عثذ اٌرزّٓ ازّذ دمحم ازّذ زطا١ٔٓ

عثذ اٌرزّٓ عٍٝ دمحم عٍٝ

عرتٟ ثاتد ٠طٓ ِٛضٟ

عثذهللا اترا١ُ٘ عثذهللا عثذاٌغٕٝ

عث١ر دمحم اترا١ُ٘ عٍٝ

فاطّٗ دمحم عثذ اٌس١ّذ لٕاٜٚ

وار١ِٕا اشرف ِطعذ زٕا

ور١ِٕا خثرٖ عطا هللا عث١ذ

١ٌٍٟ ِصطفٟ عثذ اٌطرار عٍٟ

فاطّح صاٌر دمحم ِسًِ

فاطّٗ ازّذ اتاز٠ذ دمحم

فاطّٗ ا٠ّٓ عٍٝ اٌذ٠ٓ عثذاٌس١ّذ

فاطّٗ ض١ذ عثذ اٌرٛاب زطٓ

دمحم صالذ دمحم رِضاْ

دمحم ٔصار زط١ٓ دمحم

دمحم ١ٌٚذ دمحم ازّذ

ِسّٛد شساخ عٍٝ ِٛضٝ

ِسّٛد ِصطفٟ عثذاٌصادق دمحم

ِرلص ِّذٚذ ِٕمر٠ٛش اضساق

ِادٚٔا شساذح عط١ح هللا عطاهللا

ِارذ١ٕا ٔادر د٠ّررٜ زٕا

ِار٠اْ رشاد زى١ُ شاور

ِار٠ٕا اضعذ عثذ اٌّالن ِغر٠ٛش

ِار٠ٕا ٔث١ً فخرٜ در٠اش

دمحم ازّذ اتٛاٌصفا ِسّٛد
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جيد%39972.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجيدجدا جيدجدا جيدمستجد1255550

جيد%386.570.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمستجد1265551

جيد%367.566.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدجيدجداجيدمستجد1275552

جيد%376.568.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجدا جيدجيدمستجد1285553

جيد%373.567.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد1295554

جيد%39571.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدجدا جيدمستجد1305556

جيد%40172.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدامستجد1315561

مستجد1325563

جيد%374.568.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجداجدا جيدجدا جيدمستجد1335568

357.5

جيد%351.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمستجد1345569

جيد%39271.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدجداجيدجيدمستجد1355570

جيد%371.567.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولجيدجيدجيدجيدمستجد1365571

جيد%36666.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجدامستجد1375575

357.5

جيد%351.565.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمستجد1385577

جيد%37568.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمستجد1395579

جيد%35865.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجيدمقبولمقبولجيدجيدمستجد1405582

جيد%364.566.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجداجيدمستجد1415583

جيد%381.569.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجدامقبولجدا جيدمستجد1425584

جيد%37568.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمستجد1435585

جيد%391.571.18ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدممتازجدا جيدجيدجيدجيدجيدمستجد1445586

جيد%366.566.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجيدجدامقبولمقبولمقبولجدا جيدجيدمستجد1455589

جيد%36666.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجدامستجد1465591

جيد%38970.73ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداجدا جيدمقبولجيدجيدجيدجيدجدامستجد1475594

جيد%365.566.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمستجد1485595

جيد%38069.09ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجدا جيدمستجد1495598

مستجد1505599

١ِرٔا ِٛر٠ص شٛلٟ زس٠ٓ

ِٕار عثذهللا دمحم عث١ذهللا

ِٕار دمحم ازّذ فراج

ِٕار دمحم ادفاٜٚ عٍٝ

ِٕار ِغرتٝ ِسّٛد دمحم

ِٕٝ دمحم ٠ٛضف دمحم

ِرٚج عثذ اٌفراذ اترا١ُ٘ زط١ٓ

ِرٖٚ عٍٝ رِضاْ عٍٝ

ِر٠ُ زط١ٓ زطٓ ازّذ

ِر٠ُ ص١ٍة زٍّٝ الالد٠ٛش

ِر٠ُ عادي عسازٜ شف١ك

ِر٠ُ ِدذٞ رزق غطاش

ٍِه ِسّٛد فّٙٝ ِٙذٜ

ِٕار ازّذ عّر دمحم

١ِار طٍعد ازّذ عٍٝ

ٔٛرا دمحم صذ٠ك ِسّٛد

ٔٛر٠ٓ ضعذ هللا ١٘ٚة تطرش

٘اخر دمحم عٍٝ ازّذ

٘أُ ٔد١ة صاٌر عثذٖ

ٔذا ازّذ دمحم ِسّٛد

ٔذا عثذ إٌاصر ضعذ ِصطفٝ

ٔذٜ رِضاْ ض١ٍُ دمحم

ٔذٜ عادي ادر٠ص دمحم

ٔذٞ عثذ اٌرز١ُ ِسّٛد اترا١ُ٘

٘ثٗ عثذاٌٙادٜ دمحم عاِر

٘ثٗ دمحم عّر عثذهللا
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النفس علم

135 وعددهم جيد بتقدير ناجحون طالب

آلي حاسبتشكيلية فنون 1 العلوم1 الرياضياتالتعليم تاريخ

2020/2019 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل-  العلمي شعبة-  أساسي األولي الفرقة-  الطالب وتقديرات درجات رصد كشف

 لغة

انجليزية

 فلسفة

تعليم

 دراسات

اسرية
التقدير

 الفرقة مجموع

(550)
النسبة

 دراسات

اجتماعية

 حقوق

االنسان

 تربية

رياضية
موسيقي

 نفس علم

نمو

جيد%373.567.91ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجداجيدجيدجيدمقبولجيدمستجد1515600

جيد%367.566.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدجداجيدجيدمستجد1525602

جيد%38169.27ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجداجدا جيدمستجد1535603

جيد%37367.82ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمستجد1545604

جيد%37668.36ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدجداجيدجداجدا جيدمستجد1555606

357.5

جيد%35765.00ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمستجد1565610

جيد%36165.64ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمستجد1575615

جيد%387.570.45ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدجيدجدامستجد1585617

جيد%371.567.55ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولممتازمقبولمقبولجيدجدا جيدجيدجدامستجد1595618

٠اض١ّٓ ِصطفٝ اترا١ُ٘ ِسّٛد

٠ٛأٔا زى١ُ عثذرتٗ ٠ٛضف

ٚالء عثذاٌس١ّذ ضاٌُ ِسّٛد

٠اض١ّٓ عالء ِسّٛد عٍٝ

٘ذٜ عثذ إٌاصر عثذ اٌرز١ُ شساذٗ

٘ذٜ عثذاٌىر٠ُ ضٍطاْ ِٛضٝ

٘ذٜ دمحم ٠طٓ زاِذ

٘ذٜ ٚائً اترا١ُ٘ دمحم

٘ذ٠ر عّاد عثذ إٌع١ُ عٍٟ

يعتمد،،،

طه المجيد عبد راضي/ د.أ

الكنترول رئيس

خضري دمحم منال/ د.أ

:كتبه

:أماله
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