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العام الدراسي 2019 – 2018
المرحلت الثالثت  /شعبت ( أ )
موقف الطالب
ت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

اسم الطالب
الساعة
اليوم
التاريخ
أصُم عبذ انمادر ػزهاٌ عهٍ
دُذر يذًذ طهًاٌ ػزَف
رواٌ عادل عُذاٌ لادر
سهزاء دظٍ عبُذ جبز
طجاد يذًذ لذورٌ نفته
طزور دظٍُ دزبٍ الفٍ
طًز يصطفً هادٌ طزار
طًُت أطايت ػًض انذٍَ دظٍُ
طُاء ردُى عطُت عُطاٌ
صفاء ردُى عبذ عهٍ دظٍ
عايز يذًذ عهٍ عشَش كشار
عذراء دظٍُ عهٍ
غفزاٌ طانب يهاوع طاهز
فاطًت عهٍ فانخ دظٍ
كًال ادًذ ػبُب هشاع
َعى ثايز لُض َاجٍ
َىر غشواٌ دًُذ يهذٌ
َىر لاطى عبذ دًادٌ
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

/

2018/

2018/ /

2018/ /

توقيع استاذ المادة

2018/ /

2018/ /
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المرحلت الثالثت  /شعبت ( ب )
موقف الطالب
ت

اسم الطالب

الساعة
اليوم
التاريخ

/

2018/

2018/ /

2018/ /

 .19إطتبزق خانذ فُاض يذظٍ
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

آالء يذٍ دظٍُ فزداٌ
بكز عهٍ كاتب عًز
جعفز يذًذ دافع عهٍ
دظٍ عباص غضباٌ عُظً
دظٍ عبذ انخانك يذظٍ دظٍُ
دُذر كايم يذًذ دًشة
دُذر ياجذ عُذاٌ يجُذ
رطم طًُز عبذ هللا عهٍ
رفم عهٍ عبذ انعباص ظاهز
رفم يهذٌ عبذ عهٍ دظٍُ
طزي يذًذ جًعه دظٍ
صفا داود طانى افزح
عذراء فاضم جاطى عبذهللا
عطىر عباص جاطى يذًذ
فاطًت عصاو لاطى دُاوٌ
يهُذ يذظٍ دروَغ يطز
َبأ يذًذ عهٍ عهُىٌ
َىر انهذي طهُم عبذ عهٍ
وئاو يؤَذ طُذ غٍُ يعزوف
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ المادة

2018/ /

2018/ /
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المرحلت الثالثت  /شعبت ( ج )
موقف الطالب
ت

اسم الطالب

الساعة
اليوم
التاريخ

/

2018/

2018/ /

2018/ /

 .39أركاٌ ادًُذ جاطى بهُز
 .40أكزو عهٍ عجُم راضٍ
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56

أَفال عباص فاضم غهىو
آَاث يذظٍ ردُى عطُت
آَت عباص يذًذ عُظً
تبارن عالء طه جىاد
دُذر جهُم داَغ بعُىٌ
سهزاء كزَى نفته صىَخ
طجاد رطىل عبذ ياَع
طجاد يذُم عبذ عهٍ دًُذٌ
طجً عًاد عهٍ دظٍُ
طجً فزَذ يذًذ ردُى
صابزٍَ َجى عبذ أدًذ
عباص يذًذ عبذ انظادة داتى
غذَز دظٍُ ػاكز يذًىد
فاطًت كزَى يهذٌ عُُش
يزَى غاَى عبذ عىٌ
هبه لذطاٌ عذَاٌ هادٌ
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ المادة

2018/ /

2018/ /

