
 انًردهح االٔنٗ انًردهح انثاَٛح انًردهح انثانثح انًردهح انراتعح انًردهح انخايطح

 ت اسم الطالب النتيجة ت اسم الطالب النتيجة ت اسم الطالب النتيجة ت اسم الطالب النتيجة ت اسم الطالب النتيجة

 َاجخ

 تمرار

 1 اترطاو يذًذ اضًاعٛم         يكًم 1 ئتراْٛى دطٍٛ يذًذ  يكًم 1 ذذطٍٛ يذًذ أضم  َاجخ 1 جاضى ٚاش خضٛر  َاجخ 1 ادًذ عًر عثذهللا 

مجيإ 2 ئٚٓاب تشٛر عثٛذ  يإجم 2 دٍُٛ ضًٛر عثذ انهطٛف  يكًم 2 اركاٌ صالح يذنٕل  َاجخ  2 ئتراْٛى أدًذ صانخ  يإجم 2 اتراْٛى خهف فرداٌ  

 3 أدًذ أدٚة أدًذ  يإجم 3 ئتراْٛى لذطاٌ َاجٙ  َاجخ 3 خانذ أدًذ عهٙ شثٛة َاجخ 3 خذٚجح خانذ أيٍٛ عهٙ  َاجخ 3 افُاٌ َجى عهٙ رضا  َاجخ

 4 أدًذ دأد ضهًٛاٌ  يإجم 4 ادًذ جثار يذٙ  َاجخ 4 رٚذاَح دطاٌ شذارج  يكًهح 4 دعاء يسْر فاضم  يكًم 4 دًسج ٚاضٍٛ طّ  َاجخ

 5 أدًذ عٛطٗ عسٚس  يكًم 5 أياَٙ عهٙ يذًٕد  يكًم 5 ضٕضٍ يسادى أدًذ  َاجخ 5 ر٘ شأٌ أٚاد عثذ هللا  َاجخ 5 رٌَٕ ترْاٌ صانخ  َاجخ

عثذ انعسٚس يذًذ  يكًم 6 ردًح صالح طهذح  َاجخ 6 رَا ضٓٛم َجى  َاجخ

 دطٍٛ 

 6 أدًذ يٕضٗ عثذ هللا  يإجم 6 اًٚاٌ دايذ دطٍٛ  َاجخ 6

 7 اضًاء ضٛاء ادًذ  يكًم 7 تراء داٚف يذًذ  يكًم 7 عثذ هللا ئضًاعٛم خهف  َاجخ 7 رضم لٛص شرٚف  يكًم 7 رؤٖ عسيٙ َشأخ  َاجخ

 8 اَص يضرخهٛفح  يكًم 8 تٓاء ضذاب صانخ  يكًم 8 عهٙ غاَى عاصٙ  يكًم 8 رٔاء ضهًاٌ عهٙ  يكًم 8 زْراء عهٙ يذًذ  َاجخ

 9 ثاتد كرٚى عذا٘  يكًم 9 دًٕد شايم صثذٙ  يكًم 9 انًأيٌٕ يذًذ يصطفٗ  يكًم 9 ضانٙ ضعذ جثر  َاجخ 9 زٚاد طارق عاٚذ  َاجخ

 10 دازو ئضًاعٛم ثاير  يكًم 10 رفم عهٙ دًذ َاجخ 11 يذًذ ضعٛذ صانخ  يكًم 11 ضاليح ضعٛذ جاضى  َاجخ 11 ضارج ضعذ يذًٕد َاجخ

 11 دطٍٛ عثاش جٓاد  يكًم 11 رٔاء لاضى يذًذ  يكًم 11 يذًذ ياْر عهٙ  يكًم 11 ضذٗ ٔنٛذ صانخ  َاجخ 11 ضٛف دطٍٛ ْاشى  َاجخ

 12 دٚاَا صثاح ٚذ هللا  يكًم 12 شٓذ ادًذ عثذ هللا  يكًم 12 يرٚى يذًذ عهٙ  َاجخ 12 عثذ انخانك صانخ جاضى  َاجخ 12 عًر عًار عثذانذًٛذ َاجخ

 13 رٚاب فارش رٚاب  يكًم 13 صثا عذَاٌ رشٛذ  َاجخ 13 يُار عهٕاٌ َجى  يكًم 13 عثذانعسٚس ٚاضٍٛ يسٌٕٚ  يكًم 13 فاذٍ ضالو ادًذ  َاجخ

 َاجخ

 تمرار

 14 رضٕل َاظى عثذ انخانك  يكًم 14 عثذ هللا ضٛاء عثذ هللا  َاجخ 14 يُٓاز ٚاضٍٛ عاٚذ  يإجم 14 كالرا يجٛذ شكر  َاجخ 14 فاطًح صثاح ضالٙ 

عثذ انًإيٍ عثذ انكرٚى  يكًم 15 يٛالد دازو يذًذ  َاجخ 15 نًٗ ضعٛذ نطٛف  َاجخ 15 فرح يٕفك خهٛم  َاجخ

 عطٛح

 15 رشٛذ عذَاٌ رشٛذ  يإجم 15

 َاجخ

 تمرار

 16 رفم فكرخ يًذٔح  َاجخ 16 يذًذ َثٛم زٚذاٌ  يكًم 16 َجٕٖ عًاد ضهًٛاٌ  َاجخ 16 يذًذ فرداٌ شالل  يكًم 16 لصٛذ يذًٕد دطٍ 

 تطى هللا انردًٍ انردٛى

 جايعح ذكرٚد / كهٛح انطة انثٛطر٘

 انهجُح االيرذاَٛح
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 17 ضرٖ تشٛر شاكر  يكًم 17 يذًذ َٕفم عثذ انردًٍ َاجخ 17 ٔفاء يذًذ عثذ انْٕاب  َاجخ 17 يذًذ َاطك عهٕاٌ  َاجخ 17 يذًذ طارق عًر  َاجخ

 18 ضفٛاٌ ياْر جاضى  يكًم 18 يذًٕد خانذ فًٓٙ  َاجخ 18 ٚاضٍٛ عادل طاْر  َاجخ 18 يصطفٗ عثذ انطالو  َاجخ 18 يرٔج جاضى يذًذ  َاجخ

 َاجخ 19 يصطفٗ عادل طاْر  َاجخ

 تمرار

أضأر رٚاض ذركٙ  يكًم 19 يصطفٗ يجٛذ دطٍ 

 يطرضافّ   

 19 ضٕزاٌ يذٙ ْٔاب  َاجخ 19 َثراش جٕدج دازو  َاجخ 19

رتٛع جًٛم رتٛع  َاجخ 21 يٛرفد أيٍٛ ئتراْٛى  َاجخ 21 َجالء عهٙ َٕر٘  َاجخ

 يطرضاف

 20 شرٔق جُعاٌ َجى  يكًم 20 َجٛة جهٛم اتراْٛى  يكًم 21

 َاجخ

 تمرار

يذًذ دكٛى خهف   َاجخ 21 ًٚايح خانذ خهف  يكًم 21 َرجص كرٚى ادًذ 

 يطرضاف       

 21 صثار يذًذ عهٙ جايم َاجخ 21 ْٛثى عثذ انرزاق ادًذ  يكًم 21

 22 صفاء يذًذ يٓذ٘  يكًم 22 ضارج عذَاٌ يكًم 22   22 ٕٚضف خانذ دًٛذ كايم َاجخ 22 َٕر ٔنٛذ صانخ  َاجخ

 23 صكر صثٛخ يٓذ٘  َاجخ 23 يصطفٗ اتراْٛى يكًم       23 ْذٚم يٓذ٘ دطٍٛ َاجخ

 24 صالح تذر نطٛف  يكًم            

 25 ضذٗ لاضى يذًٕد  َاجخ            

 26 صكر صثٛخ يٓذ٘  َاجخ            

 27 عثذ انردًٍ فإاد  يكًم            

 28 عثذ انمادر صانخ جاضى  َاجخ            

 29 عثذ هللا نإ٘ عثذ  يإجم            

عثذانْٕاب فٛصم  َاجخ            

 عثذانْٕاب 

31 

 31 عثٕد دًذ٘ عثٕد  يإجم            

 32 عثٛذج يشكٕر طّ  َاجخ            



 34 عثًاٌ عادل دًذ  يإجم            

 35 عمٛم عذَاٌ عثذ  َاجخ            

 36 عهٙ دطٍٛ جاضى  َاجخ            

 37 عهٙ عهى دار عهٙ  َاجخ            

 38 كرار دٛذر كاظى  يكًم            

 39 كرار عثذ هللا ادًذ  يكًم            

 40 كٕثر عًاد يذًذ جٕاد  يإجم            

 41 يذًذ نٕرَص دطٍ  َاجخ            

 42 يذًذ يازٌ صانخ  َاجخ            

 43 يذًذ َسار دطٍ دثٛة  َاجخ            

 44 يخهذ يذًٕد عثذ هللا  َاجخ            

يصطفٗ رايٙ  يكًم            

 عثذانفراح     

45 

 46 يُٓذ ازْر يذًٕد  َاجخ            

 47 يُٓذ عثذ هللا يخهف  يكًم            

 48 يُٓذ يظٓر نفرح  يإجم            

 49 ًَرِ جاضى يٓذ٘  يكًم            



 51 ْثح عثذانكرٚى ادًذ  َاجخ            

 51 ٚاضر عثذانًجٛذ ضعذ  يإجم            

 52 ٚهذرو اٚذٌ غاز ٔنٛذ يكًم            

 


