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

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

اسم الطالب
الساعة
اليوم
التاريخ
أدًد عثد انكزٌى نطٍف سهًاٌ
أسعد جعفز عهً دسٍٍ
األيٍز فاضم دًىد سائز
ذثارك عدَاٌ عثد انذسٍٍ رضا
ذثارك قاسى دسٍ راضً
جعفز جزٌ استٍٍ يجزو
دسٍٍ يذًد عثد يذًد
سٌُة عثد انجثار دسٍ سهًاٌ
سٌُة يذًد جثار َاهً
سجى ثائز جاسى يذًد
سهًى جثار سهًاٌ يزٌشد
ضذى عهً دسٍٍ صانخ
عثد هللا عثد انهادي يذًد نٍهىب
غفزاٌ دسٍٍ يذًد هادي
غفزاٌ عهً عاٌم عهً
فاطًح عهً يذًد عثد
فاطًح يذسٍ عهً دوٌج
يزٌى سايً داخم فهد
َثأ سهًاٌ يذسٍ كاظى
َىر صاتز يددد يذًد
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

/

2018/

2018/ /

2018/ /

توقيع استاذ المادة

2018/ /

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

.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37

اسم الطالب

الساعة
اليوم
التاريخ

/

2018/

2018/ /

2018/ /

آٌح عادل دُش يذًد
تاسى دايد شهاب أدًد
تشار صالح كاظى دسٍٍ
سارج سعدوٌ عهً جاسى
سىساٌ جىدخ غالو كاكا خاٌ
عهً يىفق عثد انًُعى يهدي
فاطًح عثاس ذىنه عثىد
يذًد كزٌى كشٍش يذًد
يزواٌ طانة دسٍ ادهاو
يزٌى سرار عثاس ضادً
يصطفى كاظى عىدج َصٍزي
يُرهى صثزي عثٍد اتذٍد
َىر صانخ عثد كاظى
َىر فانخ فزداٌ كاظى
هاجز أكزو عهً دسٍٍ
وئاو عطٍح َجى شذر (يسرىفٍح)
دسٍٍ قاسى دسٍٍ يذًد
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ المادة

2018/ /

2018/ /

