
 

 

 ( لسى انهُذست انًٍكاٍَكٍت) نطهبت انًاجستٍش َتائج ايتذاٌ يادة انهغت االَكهٍضٌت وطشق انبذث

   6102 - 6106انذساسً  نهعاو

  02امتحان تقييمي مه  اسم الطالب ت 

 06 عايش خهٍم ادًذ 0

 01 دمحم ٌاسٍٍ نفتت 6

 05 دمحم دايذ دمحم 3

 04 اسشاء سايً فشداٌ 4

 04 هىاصٌ َجى شباط 5

 03 دًضة سعذ ٌاسٍٍ 6

 05 ٌذٍى فشج طه 2

 01 ادهى ادًذ دنف 8

 8 عبذ انشدًٍ يذهللا شىٌخ 9

 01 يىفك عبذ هللا صانخ 01

 03 ٌاسش ادًذ عبذ هللا 00

 01 ادًذ ٌاط خضٍش  06

 03 يصطفى شاكش يشيىص 03

 -------------- عهً سايش 04

 9 فشداٌ يجٍذ عبذ هللا 05

 8 ساشذ يُصىسادًذ  06

 ----------------- طالل سعذوٌ 02

 2 صانخ عبذ انشصاق دمحم 08

 5 جاسى عبذ هللا خهٍم 09

 01 دىذًيعًش دسٍ  61

 01 هاشى عبذ انغفىس دمحم 60

 2 عبذ انعضٌض عبذ انعضٌض عايش 66

 9 َشأث يٍُا اٌذٌ 63

 06 ظاهش عادل عبذهللا 64

 6 خهٍم ابشاهٍى دمحم عبذ 65

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( ٌتنكًٍٍاوا انهُذست لسى) انًاجستٍش نطهبت انبذث وطشق االَكهٍضٌت انهغت يادة ايتذاٌ َتائج

 6102 - 6106 انذساسً نهعاو

 02امتحان تقييمي مه  الطالباسم  ت 

 2 سشيذ يجٍذ ٌاسٍٍ 0

 04 يعار دسٍ عهىاٌ 6

 00 دًضة عبذ هللا ادًذ 3

 01 َىفم دًذ صانخ 4

 6 اًٌٍ جًال يشعً دسٍ 5

 03 عٍسى دًذ خهف 6

 03 فاتٍ دسٍ ٌذٍى 2

 01 دمحم عبذ هللا صُى 8

 01 خهف سًٍظ عىٌذ 9

 01 ادًذغضواٌ صانخ  01

 03 صٌاد ادًذ عبذ هللا 00

 01 سُاء سبٍع صانخ 06

 03 أسًاء هادي خىسشٍذ 03
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 ( ٍتذَانً انهُذست لسى) انًاجستٍش نطهبت انبذث وطشق االَكهٍضٌت انهغت يادة ايتذاٌ َتائج

 6102 - 6106 انذساسً نهعاو

 

 

 

 02مه امتحان تقييمي  اسم الطالب ت

 04 صٌُت جًال ٌاسٍٍ 0

 04 دمحم ادساٌ فاضم 6

 00 دانٍا شاكش يهذي 3

 02 عبذ انغًُ دًٍذ ابشاهٍى 4

 04 صبا يؤٌذ 5

 06 باهشة شاكش سهًاٌ 6

 03 دزٌفت فشياٌ اسًاعٍم 2

 04 َىس عبذ انشصاق عباط 8

 04 صٌذ عًاد دمحم 9

 06 لتٍبت َجى عبذ هللا 01

 06 عًش دمحم خهف 00

 05 غٍذاٌجالل دٌاسي  06

 06 ساشذهشاو دمحم  03

 05 ادساٌ خهٍم صانخ 04

 00 جىاٌ ا جًعت 05

 01 ادًذ عاشىس عُاد 06

 05 يُى صٌذ 02

 03 سفٍاٌ اسًاعٍم يطهك 08

 04 اسايت عبذ انشصاق يخهف 09

 06 سُاٌ صالح عبذ انشصاق 61

60   

66   

63   

64   

65   

   


