
 لعى انفٛصٚاء فٙ 7102 – 7102اندزاظح انصثادٛح نهعاو اندزاظٙ  –اعتساضاخ انًسدهح األٔنٗ 

 انًادج اظى انطانة خ
انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 فٛصم ادًد شطٙ 0
  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح دعٍ ْاد٘ دعٍٛ 7

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح عثدانسدًٍ عثدانْٕاب ادًد 3

 إَٔز دمحم عثاض 4
  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

 دعٍٛ عهٙ عدا٘ 5
  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 ظعد عثد دثٛة 6
  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ دُٚا طّ ظانى 2

  يتٕظظ يتٕظظ يٛكاَٛك صانخ ٚاض ظعٛد 2

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ َدٖ زشٛد يجٛد 9

  يمثٕل ضعيف داظثاخ غٛداٌ عثدهللا خهف 01

 إَز صثاح يجٛد 00

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

  ضعٛف ضعٛف أظط

  يمثٕل ضعيف زٚاضٛاخ عايس جاظى دمحم 07

 يٛدٚا عهٙ تدز 03

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ عًس لاظى ْالل 04

 فٛاض عهٕٛ٘ فٛاض 05

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف دسازج

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

  ضعٛف ضعٛف أظط

  جٛد جٛد يٛكاَٛك عثدانًذعٍ شٍٚثسٚا  06

 نًٗ عد٘ يذًٕد 02

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف دسازج

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف اظط تستٛح

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

 عثد انمادز صانخ دمحم 02
 ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 يعتضاف
 يمثٕل يمثٕل عهى َفط

 يعتضاف ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك زتٛع ظايٙ دعٍ 09

 

 

 

 

 



 فٙ لعى انفٛصٚاء 7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  اندزاظح انصثادٛح –انًسدهح انثاَٛح  عتساضاخا

 اظى انطانة خ
انًادج انًعتسض 

 عهٛٓا

انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 عًس دافع صانخ 0
 ضعٛف ضعٛف تسيجح

 
 ضعٛف ضعٛف يُٓج  تذث

 آيُّ ْاشى يذٙ 7
 يمثٕل يمثٕل تسيجح

 
 ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث َٕز اندٍٚ دمحم دعاٌ 3

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث نثُٗ ادًد َاظى 4

  يمثٕل ضعٛف يُٓج تذث طازق دًد عثد هللا 5

  ضعٛف ضعٛف تسيجح عهٙ غانة كاظى 6

2 
عثد انسدًٍ دًٛد 

 جاظى

 ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

 يعتضاف

 ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 يمثٕل ضعٛف صٕخ

 ضعٛف ضعٛف تسيجح

 ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

 ضعٛف ضعٛف فهك

  يمثٕل ضعٛف يُٓج تذث ظعدٌٔ خهف يذًٕد 2

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث اَط خهف دمحم 9

  يمثٕل ضعٛف يُٓج تذث زٚٓاو تسكٙ يهذى 01

  يمثٕل ضعٛف يُٓج تذث اتساْٛى تٓاء يسٌْٕ 00

 ٕٚظف عثٛد نطٛف 07

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف عهى َفط

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح عثد انسدًٍ فائك دأد 03

 زاَٛا تدز٘ ادًد 04
  يتٕظظ يتٕظظ تصسٚاخ

  جٛد جدا جٛد جدا صٕخ

  ضعٛف ضعٛف صٕخ جًٛم فتذٙعًس  05

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث طٛثح تٛاٌ اظًاعٛم 06

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث اٚاد عهٙ نطٛف 02

 درٚفح ظاجد عطٕاٌ 02

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

 يعتضاف يمثٕل ضعٛف كٓستائٛح

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

  ضعٛف ضعٛف تسيجح ايُح دمحم عثد انذعٍٛ 09

 دمحم غائة شدج 71

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف فهك

 دمحم ادًد طعًح 70

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

  ضعٛف ضعٛف صٕخ

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

  ضعٛف ضعٛف فهك

  يمثٕل ضعٛف يُٓج تذث َدِفساض عثد انعتاز  77

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح عهٙ زشٛد دمحم 73

 غفساٌ داضس لاظى 74
  ضعٛف ضعٛف صٕخ

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

  يمثٕل ضعٛف تسيجح يشعاٌ دعٍٛ خانص 75

  ضعٛف ضعٛف تسيجح كساز داتى ظهطاٌ 76

 تكس أزكاٌ ْٔٛة 72
  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف صٕخ

 يُرز دًٛد عثد هللا 28
  ضعٛف ضعٛف صٕخ

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث



  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث عثد انجثاز إتساْٛى عثد 79

 ٚاظٍٛ  ظهًاٌ عطهح 31
  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 تٓاء ظهًاٌ شذاذج 30

 ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

 ضعٛف ضعٛف صٕخ يعتضاف

 ضعٛف ضعٛف تسيجح

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث دمحم دعٍٛ ادًد 37

 َٕز صانخ عثدانسدًٍ 33
  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

  ضعٛف ضعٛف تسيجح

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث أدًد صانخ كاظى 34

 يعتضاف يتٕظظ يتٕظظ يُٓج تذث دمحم فائص دمحم 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فٙ لعى انفٛصٚاء 7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  اندزاظح انصثادٛح –انًسدهح انثانثح  عتساضاخا

 اظى انطانة خ
انًادج 

 انًعتسض عهٛٓا

انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

  ضعٛف ضعٛف ثسيٕداًُٚك دعٍٛ خهف دمحم 0

  يتٕظظ يتٕظظ اختٛاز٘ فساض عجًٙ دعٍٛ 7

  جٛد جٛد ثسيٕداًُٚك فٓد عايس ضاز٘ 3

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك تاٌ لاظى يذٙ 4

  ضعٛف ضعٛف ذزٚح أض دمحم دعٍٛ 5

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك ظٕالف  يذًٕد فاضم 6

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك ٚاض خضٛس عثاض 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفٛصٚاءفٙ لعى  7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  اندزاظح انصثادٛح –انًسدهح انساتعح  عتساضاخا

 اظى انطانة خ

انًادج 

انًعتسض 

 عهٛٓا

انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 تاظى ادًد خهٛم 0

  جٛد يتٕظظ َٕٔٚح

  يتٕظظ يتٕظظ صهثح

  يمثٕل يمثٕل نٛصز

  جٛد جدا جٛد جدا يشاْدج

  ضعٛف ضعٛف كى دًد صانخ دثٛة 7

  ضعٛف ضعٛف كى يساد يذًٕد ادًد 3

  يمثٕل ضعٛف صهثح ضذٗ عثدهللا دسجاٌ 4

  ضعٛف ضعٛف كى عثدهللا خهٛم خهف 5

  ضعٛف ضعٛف كى عايس صانخ ادًد 6

 إتساْٛى شياٌ ٚاظٍٛ 2
  ضعٛف ضعٛف كى

  ضعٛف ضعٛف نٛصز

  جٛد جدا جٛد جدا َٕٔٚح أدًد خضس صانخ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فٙ لعى انفٛصٚاء 7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  ًعائٛحاندزاظح ان –انًسدهح األٔنٗ  عتساضاخا

 انًادج اظى انطانة خ
انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 شٚاد َاجٙ دمحم 0
  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح تالل عصخ ظعٛد 7

 فٓد يصْس شٍٚ 3
  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 عثدانًهك عثدانسدٛى عثاض 4
  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك عهٙ كٓالٌ َصْاٌ 5

 

 

 

 فٙ لعى انفٛصٚاء 7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  ًعائٛحاندزاظح ان –انًسدهح انثاَٛح  عتساضاخا

 اظى انطانة خ
انًادج انًعتسض 

 عهٛٓا

انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 يُاز عثدهللا صانخ 0

  يمثٕل ضعٛف يُٓج تذث

  يتٕظظ يتٕظظ زٚاضٛاخ

  يتٕظظ يتٕظظ صٕخ

  يمثٕل يمثٕل فهك

  ضعٛف ضعٛف صٕخ يٛعس دًٛد دًٕد 7

 غعك لاظى عٛداٌ 3
  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 ادًد شاكس كايم 4
  يمثٕل ضعٛف عهى َفط

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

 دٛدز نطٛف دعٍٛ 5
  ضعٛف ضعٛف داظثاخ

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف داظثاخ َٕفم عطٛح دًصج 6

 األيٍٛ ظعد يذعٍ 2

  ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

 تٓاء ظهًاٌ شذاذج 2

 يعتضاف ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

  ضعٛف ضعٛف صٕخ

  ضعٛف ضعٛف تسيجح

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث عال َاصس جاظى 9

 شٚد دًد إظًاعٛم 01

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف كٓستائٛح

 تذًٛم ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

 دمحم إدزٚط ادًد 00

  ضعٛف ضعٛف يُٓج تذث

  ضعٛف ضعٛف عهى َفط

  ضعٛف ضعٛف إدازج تستٕٚح

  ضعٛف ضعٛف تسيجح

  ضعٛف ضعٛف زٚاضٛاخ

 أثٛس جالل دمحم 07
  ضعٛف ضعٛف عهى َفط

  ضعٛف ضعٛف تصسٚاخ

 

 



 فٙ لعى انفٛصٚاء 7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  ًعائٛحاندزاظح ان –انًسدهح انثانثح  عتساضاخا

 انطانةاظى  خ
انًادج انًعتسض 

 عهٛٓا

انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 فازٔق دعٍ دًاد٘ 0

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك

  ضعٛف ضعٛف ذزٚح

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف دٔال

  ضعٛف ضعٛف أختٛاز٘

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك دمحم خهٛم ٚاظٍٛ 7

 عٛعٗ دًادجعهٙ  3

  يتٕظظ يتٕظظ ذزٚح

  جٛد جٛد يٛكاَٛك

  جٛد جٛد ثسيٕداًُٚك

 عثدهللا دعٍٛ ظانى 4

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف ثسيٕداًُٚك

  ضعٛف ضعٛف دٔال يعمدج دمحم دأد ظهًاٌ 5

 يظٓس خًٛط زجة 6

  جٛد جٛد ثسيٕداًُٚك

  جٛد جٛد اختٛاز٘

  جٛد جٛد يٛكاَٛك

  جٛد جدا جٛد جدا ثسيٕ خهف دمحم جاظى 2

 عًاز عهٙ يذًٕد 2

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف ذزٚح

  ضعٛف ضعٛف دٔال يعمدج

  ضعٛف ضعٛف ثسيٕداًُٚك

9 
 

 نٛث إٚاد ادًد

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف ثسيٕ

01 
 

 ظٛف ظعد إتساْٛى

  ضعٛف ضعٛف انكتسَٔٛك

  ضعٛف ضعٛف يٛكاَٛك

  ضعٛف ضعٛف ذزٚح

  ضعٛف ضعٛف دٔال يعمدج

  ضعٛف ضعٛف ثسيٕداًُٚك

 

 فٙ لعى انفٛصٚاء 7102 – 7102نهعاو اندزاظٙ  ًعائٛحاندزاظح ان –انًسدهح انساتعح  عتساضاخا

 اظى انطانة خ
انًادج انًعتسض 

 عهٛٓا

انُتٛجح لثم 

 االعتساض

انُتٛجح تعد 

 االعتساض
 انًالدظاخ

 عًس كفاح ظايٙ 0

  ضعٛف ضعٛف َٕٔٚح

  ضعٛف ضعٛف كى

  ضعٛف ضعٛف نٛصز

  يتٕظظ يتٕظظ ٔظائم ادًد ظعٛد عثد 7

  ضعٛف ضعٛف َٕٔٚح عالء لاتم ْٕٚعاٌ 3

  ضعٛف ضعٛف َٕٔٚح عثدانسدًٍ ادًد 4

 شْٛس شٓاب ادًد 5

  ضعٛف ضعٛف كى

  ضعٛف ضعٛف كٓسٔ

  ضعٛف ضعٛف نٛصز

 ادًد عهٙ عثد 6
  ضعٛف ضعٛف َٕٔٚح

  ضعٛف ضعٛف كى

 


