
جايعح تغذاد                                               

كهُح انهغاخ  

 اسعُحلغى انهغح انف

انذساعح انصثادُح 

                                          2018/2019انعاو انذساعٍ                             (أ)شعثح / ثانثحانًشدهح ال

 

 االعى خ 
  اعشاء فاضم يشَىػ يىعً 1

  اَاخ دغٍُ صانخ يهذٌ 2

  اَاخ دغٍُ جاعى يذًذ 3

  االء خضعم عثىد الصو 4

  ايُح دايذ جىاد ادًذ 5

  تُد انهذي اتى انذاسز دغٍ 6

  تهُذ تشاس فؤاد تهُاو 7

  ذمً يذًذ دغٍ دًىدٌ 8

  جعفش يذًىد َاعش دغٍُ 9

  صهشاء سافذ صثذٍ عثذ انذغٍُ 10

  صهشاء ودُذ خضُش عثاط 11

  صهشاء طانة لاعى عهُىٌ 12

  عاسج عثاط يشداط صانخ 13

  عجاد يذغٍ عهٍ صاَش 14

  عجً أثُش دغٍ عُاد 15

  عجً عشب عثذ ياجذ 16

  عشوس عهٍ ياضٍ خهُفح 17

  عثذ انشدًٍ سائذ دًُذ خضُش 18

  عهٍ ياجذ دًُذ يجُذ 19

  عثاط عثذ عثُظ عشَىص 20

  فاطًح داصو يذًذ عثُذ 21

  لثظ دغٍُ كايم عثاط 22

  يُرظش يذغٍ عطُح 23

  يعرض يجُذ كشَى ساهٍ 24

  َىس فاضم عثذ انضهشج فهُخ 25

  َىسهاٌ عادل تُذس خهُىٌ 26

  َذي يذًذ هاشى يذغٍ 27

  َثأ دغٍُ دًُذ جاعى 28

  وسود اتشاهُى عثذ انشعىل جثش 29

  وسود صَاد طاسق عهىاٌ 30

 

 

 



جايعح تغذاد                                               

كهُح انهغاخ  

 اسعُحلغى انهغح انف

انذساعح انصثادُح 

                                          2018/2019انعاو انذساعٍ                             (ب)شعثح  / ثانثحانًشدهح ال

 

انًالدظاخ االعى خ 
  اعشاء عراس دغٍُ عهًاٌ 1

  اياٍَ سائذ اتشاهُى عهًاٌ 2

  ادًذ عًاس صثاح يىعً 3

  دٍُُ يذًذ سشُذ عهُم 4

  دىساء كاظى صادة جاعى 5

  دُذس ادًذ عثذ انذًُذ عثذ 6

  سَى اععذ دًضج دغٍُ 7

  سعم ياهش عذَاٌ أدهى 8

  سضا غانة َاصش دغٍُ 9

  صهشاء عهٍ عثذ انذغٍُ يغهى 10

  صهشاء عثاط عزاب عثذ هللا 11

  عجً جثاس يُىس تذٌ 12

  عىصاٌ صادة جعفش َعًح 13

  شهذ عايش ذشكٍ عثذ هللا 14

  شهذ فشاخ عثذ انضهشج عهٍ 15

  عثاط فاضم َاَف شخُش 16

  عهٍ كشَى َاصش عهٍ 17

  عهٍ عثذ االيُش لاعى يذًذ 18

  عثذ هللا اتشاهُى عهٍ اتشاهُى 19

  عهٍ دغٍُ جاعى هاشى 20

  عهٍ دُذس عثذ انعضَض كشَى 21

  عهٍ تاعى يذًذ عثُذ 22

  يصطفً لاعى عكهح 23

  َىس انهذي عهٍ جاعى عشَثٍ 24

  هثح لاعى يذغٍ أشٍُُ 25
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كهُح انهغاخ  

 اسعُحلغى انهغح انف
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                                          2018/2019انعاو انذساعٍ                             (ج)شعثح  / ثانثحانًشدهح ال

 

 االعى خ 
  اَاد خهف صانخ دًذ 1

  االء صانخ دغٍ عهىاٌ 2

  افُاء عهٍ عثذ يخهف 3

  جعفش عثذ عهٍ عهًاٌ صثخ 4

  دغٍ خانذ عًش يذًذ 5

  دٍُُ خضُش صثشٌ عثاط 6

  سعم كاظى جعىاص يذًذ 7

  سعم ستاح عثذ جاعى 8

  صَُة عثاط خضُش عطُح 9

  عًُه تاعم ادًذ َاعٍُ 10

  عثذ هللا عذَاٌ اتشاهُى صانخ 11

  عهٍ اتشاهُى كاظى هاشى 12

  عهٍ عثاط عثذ انجاعى عثاط 13

  عهٍ دغٍُ عثذ هللا خًاط 14

  عثاط هادٌ جىاد عثذ انذغٍ 15

  فاطًح عثاط فشداٌ عهًاٌ 16

  فشح عثذ انخانك ر َثاٌ 17

  السا يذغٍ خضُش 18

  يذًذ دايذ عثذ عهٍ عثذ هللا 19

  يضش يُزس يذًذ دًضج 20

  هثه ادًذ فضم دشجاٌ 21

  هاسوٌ سشُذ دىاط شثُة 22

  هذَش عراس جثاس يُشذ 23

  َىعف عثاط َىعف جاتش 24

 

 

 

 

 


