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Result 

ناجح متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطاهُي صَذ ادوذ1

راسب مقبولمقبولمتوسطراسبراسبمقبولمقبولهظهش ادوذ دمحم ادوذ2

ناجح متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطهذوىد اتشاهُن اسواعُل اسُل3

راسب متوسطجيدراسبمتوسطمتوسطجيدمتوسطدمحم عثذالهادٌ الذسُي4

راسب مقبولراسبمقبولراسبراسبراسبراسبفلُخ عضَض سائذ اهُي5

راسب راسبراسبمتوسطراسبراسبمقبولمقبولعثذ فشداى ادوذ اَح6

يراجع التسجيلعثذالوجُذ داهذ اَسش7

ناجح جيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعثذهللا دمحم اٌَاط8

ناجح مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولدسُي عثُذ صثاح دسام9

راسب راسبمقبول متوسطراسبراسبراسبراسبعثذالذوُذ عثذالكشَن جواًح10

ناجح متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطدواد ًىسٌ ادوذ رَاب11

ناجح مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطعثذ عثاط سالم ساًُا12

ناجح متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجوُل هسعىد ادوذ سسل13

راسب راسبراسب مقبولراسبراسبراسبراسبجسام صثاس دسُي سوًك14

راسب راسبمقبولمقبولراسبراسبراسبراسبسىَذ رَاب جاسن سَن15

راسب مقبولمقبولمتوسطراسبراسبمقبولمقبولخلف صَذاى ًاهك صَذ16

راسب مقبولمقبولمقبولراسبمقبولمقبولمقبولعثذهللا جثاس ساسج17

ناجح متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجاسن خلُل سج18ً

ناجح متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدشىَش هىلىد علٍ سفاًح19

راسب راسبمتوسطمقبولمقبولراسبراسبمقبولعثذهللا فُاض خالذ سلىي20

ناجح مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطدوادٌ هذوىد تاسن سوش21

ناجح متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيدفشداى دمحم عثذالعضَض سه22ً
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راسب مقبولمقبولمقبولراسبراسبراسبمقبولتىفُك فائك علٍ شهذ23

ناجح متوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولهخلف عثذهللا دمحم شهذ24

ناجح جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداتىفُك دوُذ هضهش شُواء25

ناجح متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطهلذن دمحم صثاح عائشح26

ناجح بقرارمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول مقبولمقبولعثذالجلُل داود سلواى عثذهللا27

ناجح بقرارمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولوهُة َاسُي عطاهللا عزساء28

ناجح مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطعساف علٍ خالذ عل29ٍ
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راسب راسبراسبراسبراسبراسبراسبمقبولعثُذ دمحم فاضل عواس30

ناجح بقرارمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطًعواى طاسق َاسش عواس31

ناجح بقرارمقبولمقبول متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولالدج هادٌ دمحم غادج32

ناجح جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدعطاهللا دوىد راكش غذَش33

ناجح متوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطكاظن جُاد دوُذ فاسوق34

يراجع التسجيلعثذهللا ًجن سفُاى فاطوح35

ناجح مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطدوُذٌ عاهش لث36ًٌ

راسب مقبولمقبولجيدراسبراسبمتوسطمقبولعثىد ًاجٍ سعذ لُثن37

راسب راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبعلىاى جثاس عواس لٌُا38

راسب مقبولراسبمتوسطراسبراسبمقبولمقبولعثذالذوُذ سلُن ادوذ هذجىب39

راسب راسبمقبولمقبولمقبولراسبراسبمقبولههذٌ كاظن دُذس دمحم40

ناجح متوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولهاجذ ظاهش فشداى دمحم41

ناجح بقرارمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول مقبولمتوسطعثذهللا عثذالوجُذ لؤٌ دمحم42

راسب راسبمقبولمتوسطمقبولراسبمقبولمقبولدسي خضُش دمحم هصطف43ً

ناجح متوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطًىهاى عثذ الذَي هذٍ هصطف44ً

ناجح متوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطخضعل عثاط َاط هُاسه45

ناجح متوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطهطش دسُي علٍ الهذي ًىس46

يراجع التسجيلدوذ هذسي سعذ ًىس47

ناجح متوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطخُشهللا عثذ غالة هٌذ48

ناجح متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرَاب دوىد سشُذ َسشي49

ناجح مقبولمتوسطمستوفيمقبولمستوفيمقبولمستوفيالعضَض عثذ عوش  َقُي50

راسب مقبولمقبولمتوسطراسبمقبولمتوسطمتوسطخضش َاسُي ادوذ َىسف51
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 الوذولىى

راسبراسب رَاب َاسُي عزساء1

مقبول هذهش ادوذ دمحم هشَن2

راسبجيد دسُي عجُل داهذ هاصى3

راسب علٍ عواس ًىس4

مقبولفتُاى هالك هٌذ5

الوقاصه

مقبولفشاخ دوذاى عثذ هللا6


