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جايــعــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

قطى انهغح االَكهٛسٚح  

 صثادٙ /  انًردهح انثاَٛح 

 

 
 

 

 

 

 

 

اضرًارج درجاخ انطعٙ انطُٕ٘ ٔااليرذاٌ انُٓائٙ 

اندراضح انصثادٛح  / اندٔر األٔل – 2018/2019نهعاو اندراضٙ 

:  انًادج                               (أ  ):    انشعثح انثاَٛح: انًردهح 

خ 

 

درجح  اضى انطانة

 1انفصم 

20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انطعٙ يٍ 

40% 

درجح 

االيرذاٌ 

انُٓائٙ 

60 %

اندرجح 

 انُٓائٛح

 ٔاالضرٛفاء انًالدظاخ

 ٔانعثٕر

       ادًد دطٍٛ جٛاد داجى . 1

       ادًد صانخ يشعم يطر . 2

       اضًاء جثار دثٛة فرج هللا . 3

       اكراو طانة كاظى عهٙ . 4

       ايُّ اَص َاجٙ دطٍٛ . 5

       ايُّ عصاو ضهًاٌ عهٙ . 6

 عثٕر قٕاعد،يذادثح      ايًٛح دًد شٓاب ادًد. 7

       اٚاخ عطٕاٌ شٛذاٌ يطٛر . 8

       اّٚ ادًد َافع يذًٕد . 9

       تاٌ رضٕاٌ عثد انْٕاب اضًاعٛم . 10

 عثٕر اضرٛعاب/ ضُح عدو رضٕب  13/03/2019 فٙ 1789 االير 2019-2018رضٕب تانغٛاب  تراء كاظى دطٍٛ شاطٙ. 11

يذادثح       يعٛدج/ تراء ٔنٛد جاضى يطهة . 12

 ،داضثاخ2صٕذٛاخ،اَشاء،عرتٙ،اخرصاص

       تراق اٚاد دأد ضهًاٌ . 13

قٕاعد ،َثر ،صٕذٛاخ ،عرتٙ،اخرصاص       يعٛدج/ ذثارك ردٛى ضاٚر دطٍٛ  .14

 ،داضثاخ2

       ذقٗ يذًٕد اتراْٛى عهٙ . 15

       جٓاٌ جٕاد ٔاد٘ جًعح . 16

  13/03/2019 فٙ 1789 االير 2019-2018رضٕب تانغٛاب  يعٛد/ دطٍ اضعد شُشم دطٍ . 17

اضرٛعاب،يذادثح،صٕذٛاخ،اَشاء،عرتٙ       يعٛد/دطٍ عثد انًذطٍ شٍُٛ عهِٕ. 18

 ،داضثاخ2اخرصاص

 ذرجًح ،يذادثح ،صٕذٛاخ ،اَشاء       يعٛد/ دطٍٛ عهٙ يذطٍ عهٕاٌ . 19

       درداٌ يذًد يٕضٗ يذٛثص . 20

 عثٕر تانررجًح/ضُح عدو رضٕب 13/03/2019 فٙ 1789 االير 2019-2018رضٕب تانغٛاب  دٍُٛ شٓاب تدر عُاد. 21

       دٍُٛ عثاش صانخ عهٕٛ٘. 22

       دٍُٛ ياجد يذًد جاضى . 23

       انذٕراء تاضى عهٙ دطٍٛ . 24

       دٕراء عهٙ خهٛفح نعٛثٙ . 25

       دٛدر غاز٘ عثد انرزاق عهٙ . 26

       خاند قاضى نفرح عطٛح . 27

       داَٛح انًعرس ضانى عثد انطرار . 28

       راَٛا رٚاض زٔٚد عٕٚد  .29
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جايــعــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

قطى انهغح االَكهٛسٚح  

 صثادٙ /  انًردهح انثاَٛح 

 

 
 

 

 

 

 

اضرًارج درجاخ انطعٙ انطُٕ٘ ٔااليرذاٌ انُٓائٙ 

اندراضح انصثادٛح  / اندٔر األٔل – 2018/2019نهعاو اندراضٙ 

:  انًادج                               (أ  ):    انشعثح انثاَٛح: انًردهح 

 

 

خ 

 

درجح  اضى انطانة

 1انفصم 

20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انطعٙ يٍ 

40% 

درجح 

االيرذاٌ 

انُٓائٙ 

60 %

اندرجح 

 انُٓائٛح

 ٔاالضرٛفاء انًالدظاخ

 ٔانعثٕر 

َثر ، يذادثح، صٕذٛاخ       يعٛدج/ راَٛا ضًٛر جثار اضًاعٛم  .30

  ، داضثاخ 2،عرتٙ،اخرصاص 

       راَٛا كاظى َعًح عهٙ  .31

       رضم فالح دًٛد دطٍ .32

 صٕذٛاخ ،عرتٙ، ، داضثاخ      يعٛدج/ رذاج تاقر فاذر دطٍ  33

       رغد عهٙ يذًد ضعٛد اتراْٛى 34

       رفم تطاو صانخ يٓد٘  35

       رَد فراش دطٍ جعفر  36

       رؤٖ عقٛم عثد انًجٛد يذًد جٕاد 37

       رٚادٍٛ دأد ضهًاٌ عثد 38

       زْراء ادًد كاظى نعٛثٙ 39

       زْراء دًٛد يطعٕد يداح 40

  2ذرجًح، يذادثح، عرتٙ ،اخرصاص  13/03/2019 فٙ 1789 االير 2019-2018رضٕب تانغٛاب  يعٛدج / زْراء صفاء ٚاضٍٛ طّ  41

       زْراء عثد االيٛر جثار عهٙ 42

       زْراء عهٙ عٛداٌ عثد  43

       زْراء فراش يٓد٘ يذًٕد 44

       زُٚة ثائر فإاد ْاذف 45

       زُٚة عثد انًُعى صانخ يٓد٘ 46

       ضارِ ْشاو يسادى جٕاد 47

       شرٚف نٛث شرٚف عثد انًُعى 48

       شًص دايد يرذضٗ عثد انذطٍٛ 49

 عثٕر قٕاعد،اضرٛعاب      شرٔق عادل فاضم عثاش 50

 عثٕر قٕاعد،اضرٛعاب      عثاش َعًح عثاش يرعة 51
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كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

قطى انهغح االَكهٛسٚح  
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ضرًارج درجاخ انطعٙ انطُٕ٘ ٔااليرذاٌ انُٓائٙ ا

اندراضح انصثادٛح  / اندٔر األٔل – 2018/2019نهعاو اندراضٙ 

:  انًادج                                  (  ب  ):  انشعثح انثاَٛح:  انًردهح 

 خ

 

درجح  اضى انطانة

 1انفصم 

20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انطعٙ يٍ 

40% 

درجح 

االيرذاٌ 

انُٓائٙ 

60 %

اندرجح 

 انُٓائٛح

 ٔاالضرٛفاء انًالدظاخ

 ٔانعثٕر

       دانٛا فانخ ضهٕو كاظى. 1

       ضارِ دٛدر صانخ يٓد٘. 2

       ضجاد اضعد ياَع عهٙ . 3

       ضكُٛح ضانى تدر دًْاج. 4

       شًص انضذٗ يذًد عثاش دًد. 5

       شًص عالء عثد انذطٍٛ اتراْٛى. 6

       ضذٗ خاند ضانى دطٍ . 7

       طّ ٚاضٍٛ ٕٚضف فرعٌٕ. 8

 عثٕرتاالضرٛعاب/ضُح عدو رضٕب      طٛثح خاند جًعح ضعدٌٔ . 9
  داضثاخ 2يذادثح اَشاء عرتٙ اخرصاص

 انهغح انعرتٛح       يعٛد/ عثاش دطٍ ْاد٘ عهٙ . 10

       عثد انذافع عثد انقادر عهٙ اتراْٛى . 11

 عثٕر قٕاعد،داضثاخ      عثد انرزاق جًال غافم جهٛة. 12

       عثد هللا فٛصم شٕكد يذًٕد. 13

 عثٕر قٕاعد،صٕخ       عثد هللا يذًد كاظى جعفر . 14

       عال يذًد رزٔقٙ عثد انهطٛف. 15

 يطانة قٕاعد ذرجًح اضرٛعاب       يعٛدج/ عهٙ دطٍ صكة ْاد٘  . 16

 عثٕر قٕاعد،صٕخ      عهٙ يُشد دطٍ عفرٚد. 17

       عٓد ٔنٛد كرٚى خهف . 18

       غدٚر ادًد يذًٕد عثد انذًٛد . 19

       فاطًح ادًد شاٚع دطٍ. 20

 عثٕر قٕاعد      فاطًح دثٛة جاضى عرٚاٌ . 21

       فاطًح فًٓٙ اتراْٛى شرْاٌ. 22

       فاطًح يكٙ عهٙ يُصٕر. 23

       فاطًح َسار شعالٌ يذًد. 24

       فاطًح ٔنٛد رشٛد دطٍ. 25

       فاطًح ٔنٛد َعًح دطٍٛ . 26

 ،داضثاخ 2قٕاعد،صٕذٛاخ،عرتٙ،اخرصاص      يعٛدج/ كٕثر عهٙ شكاح ٔرظ . 27

       الَا عثد انذًٛد صانخ رشٛد. 28

 ،داضثاخ2قٕاعد،صٕذٛاخ،عرتٙ،اخرصاص      يعٛدج/ نًٛاء كاظى دطٍ عُٛد  .29

 عثٕر قٕاعد،اضرٛعاب      يذًد تاقر جعفر داذى عثدانرضٕل 30
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كهــــــــٛح انهغـــــــــــــــاخ 

قطى انهغح االَكهٛسٚح  

 صثادٙ /  انًردهح انثاَٛح 

 

 
 

 

 

اضرًارج درجاخ انطعٙ انطُٕ٘ ٔااليرذاٌ انُٓائٙ 
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خ 

 

درجح  اضى انطانة

انفصم 

1 

20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انطعٙ يٍ 

40% 

درجح 

االيرذاٌ 

انُٓائٙ 

60 %

اندرجح 

 انُٓائٛح

 ٔاالضرٛفاء انًالدظاخ

 ٔانعثٕر

       يذًد يذطٍ ٚاضٍٛ يذًد 31

 ،2قٕاعد،يذادثح،صٕذٛاخ،عرتٙ،اخرصاص      يعٛدج/ يرٔج ثاير دطٍ عهٙ  32

 داضثاخ 

       يرٚى ضٛاء جاضى يذًد 33

       يرٚى عهٙ اضًاعٛم اتراْٛى 34

 عثٕر قٕاعد      يصطفٗ عدَاٌ ضعٛد خهف 35

  13/03/2019 فٙ 1789 االير 2019-2018رضٕب تانغٛاب  يصطفٗ عقٛم ٕٚضف شاكر 36

       يصطفٗ عًاد جعفر دطٍٛ  37

 عثٕر قٕاعد،صٕخ      يصطفٗ يذًد جعفر ريضاٌ  38

       يعرس اضعد دًٛد ضاٚر 39

       يالك ادًد صثار يٕضٗ 40

       يالك طاْر كاظى يجٛطر 41

       يُار عًر دأد يذًد 42

       يُٗ عاير خهٛم ْٔٛة 43

 عثٕر اضرٛعاب / ضُح عدو رضٕب      َثأ زٚد يذًد شُدل  44

 2يذادثح صٕذٛاخ اَشاء عرتٙ اخرصاص

 داضثاخ

       َٓٗ جًال كٕٚد عًارج  45

       َٕر االًٚاٌ يذًد دطٍ دٛأ٘ َعًح 46

       َٕر انٓدٖ عًار يٓد٘ فرداٌ  47

       َٕر فارش كاظى ضهًاٌ 48

       َٕر نطٛف عثد اتراْٛى 49

 عثٕر قٕاعد،اضرٛعاب      ْاجر خًٛص يُجم جاضى  50

       ًْطح فٛصم غاز٘ يطر 51

 


