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 دور األولىالدراسي لطالبات الفرقة  والبحثكشف رصد التطبيق النهائي 

 مايو

م 9191 - 9102العام الجامعي   

 

 (0مائية )رياضات  المادة:                             تدريب الرياضات المائيةالقسم العلمي:       

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
التطبيقي 

يالنهائ  
البحث 
 الدراسي

 مالحظات

  ناجحة ناجحة يغردذج اسٚح يسًذ ْاشى ػهٗ  1001

  ناجحة ناجحة يغردذج اسٚح اٚٓاب ازًذ يسًذ اياو 1002

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء ازًذ يسًذ ػثذ انصانسٍٛ 1003

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء زغٍ ػهٗ خًؼّ 1004

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء ػثذ هللا ازًذ ازًذ 1005

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء ػًاد ػثذانؼال َثٓاٌ ػثذانؼال 1006

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء يدذٖ زغٍ خضش ػٕدِ  1007

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء يسًذ ازًذ ػثذ اندٕاد 1008

زهٛى ػثذ انًدٛذاعشاء يسًذ  1009   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء يسًذ فرسٗ ػضب خهف 1010

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء يسًٕد عؼذ انغٛذ 1011

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء يصطفٗ زُفٗ يصطفٗ 1012

  ناجحة ناجحة يغردذج اعشاء يصطفٗ ػثذ انًُؼى صكٗ 1013

يسًذ اتشاْٛىاعًاء اعايّ  1014   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اعًاء ساشذ زغٍٛ ساشذ ػٕٚظ 1015

  ناجحة ناجحة يغردذج اعًاء عايٗ عهٛى ازًذ 1016

  ناجحة ناجحة يغردذج اعًاء عؼذ يٓذٖ عاليّ 1017

  ناجحة ناجحة يغردذج اعًاء ػصاو انذٍٚ صانر  1018

انخٛاطاعًاء يسغٍ ازًذ يسًذ  1019   راسبة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اششلد ػثذ انسكٛى ػثذ انشافغ يسًذ شٓاب 1020

  ناجحة ناجحة يغردذج االء ازًذ عؼٛذ ػثذ انغًٛغ 1021

  ناجحة ناجحة يغردذج االء ازًذ يسًذ اتشاْٛى  1022

  ناجحة ناجحة يغردذج االء زغٍ إَس فًٓٗ 1023

ػثذانكشٚى ػثذانسهٛىاالء ػٕض  1024   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج االء فاسط عؼٛذ عانى 1025



 

 

عميدة الكلية   أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم             وكيلة الكلية لشئون الطلبة               
أ.د/حنان عبد الفتاحعم               أ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الهام عبد المن                                                              

نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                      
 أ.د/فاطمة عبد الباقي                                                        

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
التطبيقي 

يالنهائ  
البحث 
 الدراسي

 مالحظات

  ناجحة ناجحة يغردذج االء فشزاخ خهٛم يصطفٗ 1026

  ناجحة ناجحة يغردذج االء يدذٖ صثسٗ يسًذ 1027

  ناجحة ناجحة يغردذج االء يسًٕد عؼذ تخٛد  1028

يطاسٚذاالء يصطفٗ عانى يصطفٗ  1029   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج انشًٛاء اٚٓاب كًال زغٍٛ 1030

  ناجحة ناجحة يغردذج انشًٛاء يسًٕد ػطّٛ ػهٗ 1031

  ناجحة ناجحة يغردذج انٓاو ػثذ انًُؼى زغٍٛ زغٍٛ 1032

  ناجحة ناجحة يغردذج اياَٗ عايٗ يسًذ ازًذ 1033

  ناجحة ناجحة يغردذج اياَٗ يسغٍ يسًذ اتشاْٛى  1034

  ناجحة ناجحة يغردذج اياَٙ يسًٕد ازًذ ػثذ اندٕاد 1035

1036 

 ساعثح ايم خًٛظ يٕعٗ يسًذ

ليس 
لديها 
 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج ايم يسًذ اعًاػٛم ػثذ انشاصق 1037

  ناجحة ناجحة يغردذج ايُٛح خًٛم يصطفٙ ػثذ انغًٛغ يصطفٙ 1038

  ناجحة ناجحة يغردذج ايُّٛ ازًذ اتٕ انسًٕل اتٕ انسًٕل يصطفٗ 1039

  ناجحة ناجحة يغردذج ايُّٛ زًذٖ ػطّٛ اتشاْٛى 1040

  ناجحة ناجحة يغردذج ايُّٛ يسًذ ػثذ انشزًٍ يسًذ زغٍٛ 1041

  ناجحة ناجحة يغردذج ايٛشج ازًذ ػثذ انًُؼى ػثذستّ يؼٕض 1042

ازًذ ازًذ ػثذ انهطٛفايٛشِ ازًذ خالل  1043   ناجحة ناجحة يغردذج 

  غ غ ساعثح ايٛشِ ذًٕٛس زهًٗ انفمٙ 1044

  ناجحة ناجحة يغردذج ايٛشِ عًٛش ػثذ انؼاطٗ ايٍٛ 1045

تؼزس ساعثح ايٛشِ ػثذانًؼض ػهٗ ازًذ 1046     

  ناجحة ناجحة يغردذج ايٛشِ يدذ٘ اتشاْٛى ػشفّ 1047

يسًذ اتٕانؼالايُّٛ ػشتٗ انغٛذ يسًذ  1048   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اٌ يٕعٗ سصق زُا 1049

  ناجحة ناجحة يغردذج اَدٗ يسًذ عؼٛذ اتشاْٛى 1050

  ناجحة ناجحة يغردذج اٚح اتشاْٛى انشفاػٗ اتشاْٛى 1051

  ناجحة ناجحة يغردذج اٚح ازًذ ػثذ انؼال ػهٗ 1052
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 الجلوس
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ػثذ انْٕاباٚح هللا خانذ فاسٔق  1053   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اٚح هللا ػًاد انذٍٚ اتشاْٛى إتشاْٛى ازًذ 1054

  ناجحة ناجحة يغردذج اٚح عايٙ ٕٚعف اتشاْٛى 1055

  ناجحة ناجحة يغردذج اٚح عؼٛذ فٕصٖ خهف 1056

  ناجحة ناجحة يغردذج اٚح يدذٖ زغٍ لُأٖ 1057

يسًذ عهٛىاًٚاٌ ازًذ عٛذ  1058   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اًٚاٌ ازًذ يصطفٗ يُصٕس 1059

  ناجحة ناجحة يغردذج اًٚاٌ خًال زافع زغٍٛ 1060

  ناجحة ناجحة يغردذج اًٚاٌ طاسق يسًذ صالذ انذٍٚ 1061

  ناجحة ناجحة يغردذج اًٚاٌ يسًٕد يذتٕنٗ ػثٕد 1062

فشزاخاُٚاط ػثذ هللا ػثاط  1063   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ اٚٓاب عؼٛذ ػهٗ يسًذ 1064

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ زاذى اتشاْٛى يسًذ اتٕيُذٔس 1065

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ زًذٖ يسًذ ازًذ 1066

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ شاٍْٛ ُْٙ زغٍ 1067

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ صاتش ػثذ انسًٛذ يسًذ 1068

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ طاسق يسًٕد اتشاْٛى زغٍٛ 1069

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ ػاطف ازًذ ػثذ انؼذل ػهًا 1070

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ ػثذ انشزًٍ زغٍ انغٛذ 1071

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ ػثذانسًٛذ يسًذ ػثذانسًٛذ 1072

1073 

ازًذاّٚ يسًٕد زهًٗ   ساعثح 

ليس 
لديها 
 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ يسًٕد يسًذٖ ازًذ 1074

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ ْٕاسٖ صُٚٓى ثاتد 1075

  ناجحة ناجحة يغردذج اّٚ ٚاعش يسًذ عايٗ انغُذٔس 1076

  ناجحة ناجحة يغردذج ترٕل يسًذ ػثًاٌ خاتش  1077

يٛشٛم يُصٕس ػثذ انغٛذتشال  1078   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج تغًهّ خًال ػثذ انغراس يصٛهسٗ 1079
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  ناجحة ناجحة يغردذج تغًّ صاتش انغٛذ ازًذ 1080

  ناجحة ناجحة يغردذج تغًّ صالذ يسًذ انغٛذ 1081

  ناجحة ناجحة يغردذج تغًّ ْٛثى يخراس ػثذ انًسغٍ 1082

اتشاْٛى انشساخ اتشاْٛىتغُد  1083   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد ازًذ شكشٖ اتٕضٛف 1084

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد اًٍٚ طّ يسًذ ػثًاٌ 1085

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد اًٍٚ ػثذ انسًٛذ يصطفٗ انثشٖ 1086

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد خانذ انغٛذ االفُذٖ االيٍٛ 1087

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد عايش يصطفٗ يسًذ نطفٗ 1088

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد عٛذ ازًذ زغٍُٛ 1089

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد طاسق انغٛذ يسًٕد ازًذ 1090

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد ػصاو ازًذ ػهٗ  1091

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد فٕصٖ زغٍ يسًٕد زغٍ 1092

  ناجحة ناجحة يغردذج تغُد يسًذ شٕلٗ ازًذ ػهٙ زًٛذ 1093

  ناجحة ناجحة يغردذج ذغُٛى زايذ يسًٕد زايذ 1094

  راسبة راسبة يغردذج ذغُٛى ياخذ سافد ػثذ انسهٛى  1095

  ناجحة ناجحة يغردذج ذغُٛى يسًذ يسًذ زًاد 1096

  ناجحة ناجحة يغردذج ذغشٚذ عاير صاتش يسًذ انغٛذ 1097

  ناجحة ناجحة يغردذج ذمٗ اتشاْٛى يسًٕد عٛذ 1098

  ناجحة ناجحة يغردذج ذمٗ طاسق ػثذ انًؼثٕد اتشاْٛى 1099

  ناجحة ناجحة يغردذج ذمٗ ػهٗ يسًٕد ػثذ انٓادٖ 1100

  ناجحة ناجحة يغردذج ذمٗ يدذٖ اتشاْٛى ازًذ شمشِ 1101

  غ غ ساعثح ذٛا ازًذ صالذ اتٕانؼال 1102

ػثذ انكشٚى ػثذ انؼضٚض زغٍ خُح هللا 1103   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج خُّ خانذ يسًذ صثشٖ 1104

  30 30 ساعثح خُٛا سصٚمٗ طَٕٗ يساسب 1105

  ناجحة ناجحة يغردذج خٛٓاٌ يسًذ ازًذ خاد انغٛذ 1106

  ناجحة ناجحة يغردذج زثٛثّ اششف ػهٗ طاْش 1107

تغطأٖزثٛثّ تغطأٖ ازًذ  1108   ناجحة ناجحة يغردذج 



 

 

عميدة الكلية   أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم             وكيلة الكلية لشئون الطلبة               
أ.د/حنان عبد الفتاحعم               أ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الهام عبد المن                                                              

نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                      
 أ.د/فاطمة عبد الباقي                                                        

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
التطبيقي 

يالنهائ  
البحث 
 الدراسي

 مالحظات

  ناجحة راسبة يغردذج زثٛثّ عًٛش يسًذ ازًذ 1109

  ناجحة ناجحة يغردذج زثٛثّ صالذ عانى ازًذ تاشا 1110

  ناجحة ناجحة يغردذج زثٛثّ يسًذ ازًذ ػثذ انؼضٚض 1111

  ناجحة ناجحة يغردذج زثٛثّ يسًذ ازًذ يسًٕد 1112

  ناجحة ناجحة يغردذج زثٛثّ َاصش انغٛذ يسًذ 1113

1114 
 زثٛثح ٚاعش ػثذ انؼال ػثذ اندٕاد

 ساعثح

رتؼز  
  ناجحة ناجحة

  ناجحة ناجحة يغردذج زثٛثّ ٚاعش يصطفٗ يسًٕد اتشاْٛى 1115

  ناجحة ناجحة يغردذج زغُاء يسًذ ػثذانشزًٍ عٛذ ازًذ 1116

  ناجحة ناجحة يغردذج زُاٌ اٚٓاب يسًذ يُدٗ 1117

يصطفٗ ازًذ نطفٗ ػثذانشزًٍزٍُٛ  1118   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج خذٚدّ اتشاْٛى يسًٕد يساسب 1119

  غ  غ ساعثح خهٕد انغٛذ ػثذ هللا انغٛذ 1120

  ناجحة ناجحة يغردذج خهٕد زايذ عٛذ ٚاعٍٛ يصطفٗ 1121

  ناجحة ناجحة يغردذج خهٕد زغاو انذٍٚ يسًذ ازًذ 1122

خانذ اتشاْٛى دسٔٚش خهٕد 1123   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج خهٕد ػثذِ سيضاٌ يسًذ 1124

  03 03 ساعثح خهٕد ػصاو يصطفٗ يسًذ يسًذ 1125

  ناجحة ناجحة يغردذج خهٕد ػًاد ٔزٛذ صًٛذِ 1126

  03 03 ساعثح خهٕد يسغٍ ػثذانمادس ٕٚعف 1127

  ناجحة ناجحة يغردذج خهٕد يسًٕد ايٍٛ اتشاْٛى 1128

  ناجحة ناجحة يغردذج خهٕد يًذٔذ ػثاط يسًذ زغٍ 1129

  ناجحة ناجحة يغردذج دانٛا زًٛذِ ازًذ يسًذ 1130

  ناجحة  ناجحة يغردذج دانٛا خانذ ػهٗ ازًذ 1131

  ناجحة ناجحة يغردذج دانٛا يسًذ َائم يصطفٙ انؼشتٙ انسغُٛٙ 1132

  راسبة  ناجحة يغردذج دػاء اششف ػهٗ يصطفٗ 1133

  ناجحة ناجحة يغردذج دػاء يسًٕد شكشٖ ػثذانؼضٚض 1134

  ناجحة ناجحة يغردذج دَٛا ازًذ يسًذ ازًذ فشٚذ 1135

  غ غ  ساعثح دَٛا اششف فرسٗ يسًٕد 1136

  03 03 ساعثح دَٛا ػاطف يسًذ لطة 1137
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  ناجحة ناجحة يغردذج دَٛا يسًذ ػثذ انغالو يسًذ 1138

  03 03 ساعثح دَٛا يسًذ فشٚذ كايم طّ 1139

  راسبة راسبة  يغردذج دَٛا يسًذ يسًذ انُداس 1140

  ناجحة ناجحة يغردذج دَٛا َاصش عٛذ اتشاْٛى انطهخأٖ 1141

  ناجحة ناجحة يغردذج دَٛا َاصش صذٚك ازًذ 1142

  ناجحة ناجحة يغردذج دَٛا ٕٚعف شكشٖ ازًذ 1143

زغٍ انشٛخدٔند خانذ  1144   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج دُٚا اًٍٚ يسًذ فرسٗ  1145

دُٚا سيضاٌ يسًذ ػثذهللا 1146   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج دُٚا صالذ يسًٕد زًذٖ 1147

  ناجحة ناجحة يغردذج دُٚا ػهٗ يسًذ لشَٗ 1148

  ناجحة ناجحة يغردذج دُٚا يدذ٘ ػثذِ انغٛذ 1149

  ناجحة ناجحة يغردذج ساتسّ َاصف يؼٕض ػثذ انسكى 1150

  ناجحة ناجحة يغردذج ساَا ازًذ اتشاْٛى اتشاْٛى زغاٌ 1151

  30 30 ساعثح ساَا صالذ  انذٍٚ ازًذ يسًذ 1152

  ناجحة ناجحة يغردذج ساَٛا عٛذ يسًذ ػثذ انًرؼال 1153

  ناجحة ناجحة يغردذج ساَٛا يسًذ صاتش ػثذ انؼال  1154

  ناجحة  ناجحة يغردذج ساَٛا يسًذ ػثذ انشزًٍ عايٗ ػثذ هللا 1155

  ناجحة ناجحة يغردذج سزاب سضا سيضاٌ اعًاػٛم 1156

  ناجحة ناجحة يغردذج سزًح هللا تٓهٕل اتشاْٛى اياو 1157

  ناجحة ناجحة يغردذج سزًّ اًٍٚ عًٛش ازًذ انراتؼٗ 1158

سضا انغٛذ زهًٗ سزًح خانذ 1159   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج سزًّ صفٕخ يسًذ ػطّٛ 1160

  ناجحة ناجحة يغردذج سزًّ ػثذانسهٛى ػٕٚظ لشَٗ 1161

  ناجحة  ناجحة يغردذج سزًّ ػًاد عٛذ يسًذ  1162

  ناجحة ناجحة يغردذج سزًّ يسًذ يسًذ ػهٗ دٚاب 1163

زغاٍَٛسضٕٖ شساذّ زغٍٛ  1164   03 03 ساعثح 

  ناجحة ناجحة يغردذج سضٕٖ ػًاد انذٍٚ اعًاػٛم ازًذ 1165

  ناجحة ناجحة يغردذج سلّٛ اششف يسًذ يسًذ 1166
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  ناجحة ناجحة يغردذج سَا اعايّ اتشاْٛى اياو يصطفٗ 1167

  ناجحة ناجحة يغردذج سَا اعايّ ػهٗ يسًذ اتشاْٛى انضفرأٖ 1168

فرسٗ اتٕعشٚغسَا اٚٓاب  1169   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج سَا خًال عؼٛذ ػثذ انسك 1170

  ناجحة ناجحة يغردذج سَا ػصاو ػثذانفراذ ػثذانسًٛذ اتٕغُٛى 1171

  ناجحة ناجحة يغردذج سَا يصطفٗ فؤاد ػثذانغُٗ 1172

  ناجحة ناجحة يغردذج سٔاٌ ازًذ يسًذ تاشا 1173

يسًذ يسًذسٔاٌ زغٍ  1174   راسبة  ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج سٔاٌ عاير فاسٔق زغُٗ 1175

  راسبة راسبة ساعثح تؼزس سٔاٌ ػصاو ػهٗ انثشَظ  1176

  ناجحة ناجحة يغردذج سٔاٌ نطفٗ ػثذ انشؤٔف ػثذ انًدٛذ 1177

  ناجحة ناجحة يغردذج سٔاٌ يسًذ َدٛة عاليّ اتشاْٛى 1178

صالذ سيضاٌ ػثذ هللاسٔدُٚح  1179   راسبة  ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج سٔضّ يدذٖ ػثذانؼظٛى تٕٛيٗ 1180

  ناجحة ناجحة يغردذج سٔٚذا اعايّ ػثذانًؤيٍ ػثذانرٕاب 1181

  30 30 ساعثح سٔٚذِ خانذ ازًذ ػثذ انرٕاب 1182

  غ غ ساعثح سٚى ازًذ يسًذ ػثذ انفراذ  1183

ازًذ زغٍٛسٚى ػًاد  1184   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج سٚى َادس ازًذ خهٛم ٕٚعف 1185

  ناجحة ناجحة يغردذج سٚٓاو يسًٕد ازًذ ػطا هللا 1186

  ناجحة ناجحة يغردذج سٚٓاو َثٛم يسًٕد يصطفٗ عؼذ 1187

  ناجحة ناجحة يغردذج سٚٓاو ٔنٛذ ازًذ ٕٚعف  1188

ػهٗسٚٛاٌ خانذ ازًذ  1189   03 03 ساعثح 

  غ  03 ساعثح صُٚا ػثذِ انغٛذ يسًذ 1190

  ناجحة ناجحة يغردذج صُٚة عؼٛذ يسًٕد عؼٛذ 1191

  ناجحة ناجحة يغردذج صُٚة يسًٕد ػهٗ ػثذ انؼاطٗ 1192

  ناجحة  ناجحة يغردذج صُٚة َٕٚظ ازًذ يسًٕد 1193

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسج اششف يسًٕد يسًذ زغٍٛ 1194

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسِ ازًذ يسًذ ػثذ انسًٛذ 1195
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  ناجحة ناجحة يغردذج عاسِ انسغٍٛ صٚذاٌ يسًذ 1196

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسِ زغاو ػثذانُثٗ ػثذانؼضٚض 1197

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسِ زًذٖ سٚاض ذٕفٛك 1198

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسِ صالذ ازًذ يشعٗ 1199

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسِ ػثذانًدٛذ ازًذ يسًذ 1200

  ناجحة ناجحة يغردذج عاسج يسًذ انغٛذ يسًذ 1201

  03 03 ساعثح عاسِ يسًذ يسٗ انذٍٚ دأد عهًٛاٌ 1202

  راسبة راسبة يغردذج عاسِ ٚسٗ ازًذ ازًذ 1203

  03  03 ساعثح عاسِ ٚسٗ ػثذانؼضٚض ػهٗ 1204

اتشاْٛىعؼاد زغٍٛ ايٍٛ  1205   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج عهًٗ اتشاْٛى ٕٚعف دأد عهًٛاٌ 1206

  ناجحة ناجحة يغردذج عهًٗ اًٍٚ زغُٗ انغٛذ 1207

  03 03 ساعثح عهًٗ ستٛغ يغؼٕد انغٛذ 1208

  03 03 ساعثح عهًٗ سخة سضٕاٌ يسًٕد 1209

  ناجحة  ناجحة يغردذج عهًٙ عٛذ يسًذ ػثذ هللا 1210

  ناجحة ناجحة يغردذج عهًٗ ششٚف يسًٕد اتشاْٛى ازًذ 1211

  ناجحة ناجحة يغردذج عهًٗ صفٕخ ػثذ انًُؼى اعًاػٛم 1212

  ناجحة  ناجحة يغردذج عهًٗ يسًذ يفراذ اتشاْٛى 1213

  غ  30 ساعثح عهٕٖ فاٚك ػهٗ عٛذ عٛذ 1214

  ناجحة ناجحة يغردذج عًا ٕٚعف يسًذ يسًذ ػمم 1215

  ناجحة ناجحة يغردذج عًاء عٛذ يسًذ ػثذ هللا 1216

  غ غ ساعثح عًاذ سيضاٌ خهٛم اتشاْٛى 1217

  ناجحة ناجحة يغردذج عًش اتشاْٛى ػثٕد اتشاْٛى 1218

  ناجحة ناجحة يغردذج عًّٛ ازًذ زًادِ اعًاػٛم يسًذ 1219

  ناجحة ناجحة يغردذج عًّٛ ػاطف كايم يسًذ 1220

َثٛم سخة عهًٛاٌعًّٛ  1221   ناجحة ناجحة يغردذج 

  راسبة ناجحة يغردذج عًٛشِ ازًذ ػثذ انسًٛذ ازًذ 1222

  راسبة ناجحة يغردذج عٓاو يسًذ ػصًد ػثًاٌ دسٔٚش 1223

  ناجحة ناجحة يغردذج عٓٛهّ خًال اتٕ تكش ػهٙ يسًذ 1224
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  ناجحة ناجحة يغردذج عٓٛهّ سفؼد يسًٕد يسًذ 1225

عاير انغٛذ تذسعٓٛهّ  1226   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج عٓٛهّ كشٚى زًضِ ازًذ 1227

  ناجحة  ناجحة يغردذج عٓٛهّ يسًذ ازًذ يسًذ اندثشٍٚ 1228

  ناجحة ناجحة يغردذج عٓٛهّ يشاد اعًاػٛم ازًذ 1229

  راسبة  ناجحة يغردذج عًٌٕٛ ادٔاس نٕٚض نثٛة 1230

َصسٗ اتادٚشعًٌٕٛ ايٛم  1231   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج شاُْذِ عؼٛذ عٛذ يصطفٙ 1232

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق اتشاْٛى يسًذ يرٕنٗ  1233

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق زغٍ ػثذ انؤٔف يسًذ 1234

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق ػثذ هللا ػثذ انشزًٍ ػثذ هللا 1235

ػثذانشاصق ػثذانسٗ يسًذ غًُٛٗششٔق  1236   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق كشو ازًذ ػثذ انفراذ 1237

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق يسًذ ازًذ يسًذ 1238

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق يسًذ زغُٗ يسًذ 1239

  ناجحة ناجحة يغردذج ششٔق يسًذ عٛذ يسًٕد 1240

فًٓٙ عٛفشًظ إَس  1241   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج شٓذ زغٍ اتشاْٛى يشعٗ عهًٛاٌ 1242

  03 03 ساعثح شًٛاء اششف يصطفٗ يسًٕد 1243

  ناجحة ناجحة يغردذج شًٛاء خاتش ػهٙ يُٓٙ 1244

  ناجحة ناجحة يغردذج شًٛاء زًذاٌ يسًذ ػهٗ 1245

  ناجحة ناجحة يغردذج شًٛاء سفاػٗ يسًذ ازًذ 1246

  ناجحة ناجحة يغردذج شًٛاء ػثذانغالو فؤاد ػثذ انشزٛى 1247

  ناجحة ناجحة يغردذج صفا يسًٕد ػثذ انًُؼى فًٓٗ  1248

  ناجحة ناجحة يغردذج صفاء اتشاْٛى ػاشٕس ػثذ انسًٛذ 1249

  ناجحة ناجحة يغردذج صفاء خانذ يسًذ يسًٕد ازًذ 1250

1251 
زًذٖ يسًذ اتشاْٛى ػثذ صفاء خانذ يسًٕد 

 انكشٚى
  ناجحة ناجحة يغردذج

  ناجحة ناجحة يغردذج صفٕج ْشاو فرسٙ ػهٙ ػهٗ 1252

  ناجحة ناجحة يغردذج ضسٗ اٚٓاب زغٍٛ ػثذ انؼضٚض 1253
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  ناجحة ناجحة يغردذج ضسٙ زًذ٘ شساذح يسًٕد 1254

  ناجحة ناجحة يغردذج ػاٚذِ طاسق ػثذانسكٛى ػثذانًدٛذ 1255

ػهٛاء خانذ ػثذِ انؼادنٗ 1256   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج ػٓذ خانذ ػثذ انؼضٚض ػثذ انسًٛذ 1257

  03 03 ساعثح غادِ سخة ازًذ سخة 1258

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًح انضْشاء يشعٗ يصطفٗ عانى 1259

  03 03 ساعثح فاطًح انضْشاء يًذٔذ يصطفٗ ششلأٖ 1260

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًح ازًذ زغٍ يسًذ يسًٕد 1261

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ ازًذ َٕسانذٍٚ يسًذ 1262

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ اعايّ ركٗ ػًشاٌ 1263

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ خًؼّ زغُٗ ازًذ 1264

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ خانذ يسًذ يسٗ انذٍٚ 1265

  غ 03 ساعثح فاطًّ سضا ػثذانغالو اتشاْٛى 1266

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ عايٗ صاتش يسًذ 1267

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ شكشٖ انمٕذهٗ ػثذانرٕاب يسًذ 1268

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ ػثذ انؼال يسًذ ػثذ انالِ 1269

  راسبة ناجحة يغردذج فاطًّ ػالء انذٍٚ ػثذ انشٔؤف ػٛغٙ 1270

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ ػهٗ ازًذ ػثذ انمادس 1271

  03 03 ساعثح فاطًّ ػًشٔ تغَٕٛٗ يسًذ  1272

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ يصطفٗ ازًذ يخراس 1273

  ناجحة ناجحة يغردذج فاطًّ ْشاو يسًذ ازًذ ػٕٚظ 1274

  03 03 ساعثح فاطًّ ٔنٛذ عٛذ يصطفٗ  1275

يسًذ اعًاػٛم زغٍ يشعٗ فاطًٛا 1276   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج فرسّٛ زغاو زغٍٛ ػثذِ ازًذ 1277

  ناجحة ناجحة يغردذج فشذ اششف اتشاْٛى انغٛذ زًٛذ 1278

  ناجحة ناجحة يغردذج فشذ عايٗ عؼذ زغٍٛ  1279

  ناجحة ناجحة يغردذج فشذ ضٛاء انذٍٚ ػثذانؼضٚض يسًذ ازًذ 1280

  ناجحة ناجحة يغردذج فشذ يسًذ يسًٕد يشعٗ 1281

  03 03 ساعثح فشذ ْٛثى شٕلٗ ػثذ انغًٛغ يشعٗ 1282
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  ناجحة ناجحة يغردذج فشزح ٔنٛذ زغٍ يسًذ 1283

  ناجحة ناجحة يغردذج فشٚذج انسُفٗ ػثذ انؼضٚض يسًٕد 1284

  ناجحة ناجحة يغردذج فٕٛال ػًاد ادٚة ػثذ انشٓٛذ 1285

  ناجحة ناجحة يغردذج كاسيٍ ػادل يسًذ ادٚة 1286

  ناجحة ناجحة يغردذج كشًٚح خانذ زغٍٛ يسًذ 1287

  ناجحة ناجحة يغردذج كُضٖ ٚسٛٗ انصأٖ يسًٕد زغُٗ انصأٖ 1288

  ناجحة ناجحة يغردذج نثُٗ عايٗ كٛالَٗ زغٍ 1289

  ناجحة ناجحة يغردذج نطٛفح يُصٕس يسًٕد زغٍ 1290

يسًذ ػثذانْٕاب عٛذنُذا  1291   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج نُٛا طاسق ػثذ انفراذ يصطفٗ 1292

  ناجحة ناجحة يغردذج يادَٔا يدذٖ يؼٕض يٛخائٛم 1293

  ناجحة ناجحة يغردذج ياسٚاٌ عًٛش فشَغٛظ َخهّ 1294

  ناجحة ناجحة يغردذج ياٚا ششٚف يسًذ ازًذ 1295

انغٛذ اتشاْٛى طّ انصٛشفٗياٚا يسًذ  1296   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٔج ازًذ ػثذ هللا ػثذ انًمصٕد 1297

  ناجحة ناجحة يغردذج يشِٔ عًٛش انغٛذ ػثذانؼضٚض 1298

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى ازًذ عٛذ اتشاْٛى انرَٕٗ 1299

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى ازًذ ػثذ هللا شهثٗ 1300

  غ غ ساعثح يشٚى اٚٓاب خٛشٖ يسًذ انغٛذ 1301

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى خًال يسًذ زغٍ خهٛم 1302

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى خًال َصٛف تطشط 1303

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى خانذ انغٛذ يسًذ خاطش 1304

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى صُٚٓى صكٗ ػثذانشزًٍ 1305

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى ػثذ انؼضٚض عٛذ ػض انذٍٚ   1306

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى ػثذ انشزًٍ يسًذ  1307

  03 03 ساعثح يشٚى ػضخ ازًذ ػٛذ  1308

  03 03 راسبة يشٚى فرسٗ ػثذ انؼضٚض ازًذ 1309

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى فرسٗ يسًذ انغٛذ تذٔ٘ 1310

اتشاْٛى لشَٗيشٚى لشَٗ  1311   ناجحة ناجحة يغردذج 
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  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى كًال انذٍٚ زغٍٛ ازًذ َاصش 1312

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى يسًذ شاكش يسًذ عهٛى 1313

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى يسًذ فٕصٖ كاظى 1314

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى يسًذ يسًذ كايم ػثٕد 1315

ػثذ انًؼثٕد ػهٗيشٚى يسًٕد  1316   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى يصطفٗ فاسٔق ػثذ انؼضٚض 1317

  ناجحة ناجحة يغردذج يشٚى يصطفٙ يسًٕد ازًذ اتشاْٛى 1318

  راسبة ناجحة يغردذج يشٚى ٕٚعف يسًذ عٛذ ازًذ 1319

  ناجحة ناجحة يغردذج يهك اعالو ػثاط ازًذ زداصٖ 1320

  ناجحة ناجحة يغردذج يهك يسًذ صالذ انذٍٚ يسًذ 1321

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس إَس ػثذ انًُؼى يسًذ ػرًاٌ 1322

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس خًال ػثذ انشافٙ انذعٕلٙ 1323

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس خانذ ػثذانمادس انغٛذ 1324

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس سضا يسًذ يسًٕد 1325

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس ػثذهللا خاتش يسًذ انغٛذ 1326

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس يسًذ ػثذ انفشٚذ انخٕنٗ 1327

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس يسًذ ػثذ انًدٛذ ػثًاٌ 1328

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس يسًذ َثّٛ يسًذ ازًذ 1329

  ناجحة ناجحة يغردذج يُاس َضالٔ٘ ػثذ انشصاق ػهٙ 1330

  03  03 ساعثح يُاس ْٛثى ركٙ ػثذ انسفٛع 1331

  ناجحة ناجحة يغردذج يُال يسًذ ػصاو اتشاْٛى 1332

  ناجحة  ناجحة يغردذج يُح هللا اًٍٚ اتشاْٛى انغٛذ 1333

  ناجحة ناجحة يغردذج يُح هللا زًذٖ ػشًأٖ اتشاْٛى 1334

  ناجحة ناجحة يغردذج يُح هللا ػًش يكشو يشذضٗ 1335

  ناجحة ناجحة يغردذج يُح هللا ػٛذ فرسٗ ػثذ انالِ 1336

  ناجحة ناجحة يغردذج يُح هللا يسًذ زغٍٛ انساذٗ يسًذ ػٕض 1337

  ناجحة ناجحة يغردذج يُح َثٛم يسًذ خاد 1338

  ناجحة  ناجحة يغردذج يُّ هللا ازًذ عٛذ ازًذ 1339

  غ  غ ساعثح يُّ هللا اششف زهًٗ 1340
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1341 

 ساعثح يُّ هللا زغاٌ ػثذ انغالو انثذسٖ
ليس لديها 

 المادة

ليس  

لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج يُّ هللا زغٍ ازًذ زغٍ 1342

  03 03 ساعثح يُّ هللا خانذ يسًذ انغٛذ يسًٕد 1343

  ناجحة ناجحة يغردذج يُّ هللا ػادل يسًذ يرٕنٗ 1344

كًال يُّ هللا يدذٖ عًٛش 1345   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج يُّ هللا يدذٖ يسًذ يسًٕد 1346

  ناجحة ناجحة يغردذج يُح هللا يسًذ اتٕ غًُٛح ازًذ 1347

  ناجحة ناجحة يغردذج يُّ هللا يسًٕد اتشاْٛى يسًذ اعًاػٛم 1348

  ناجحة ناجحة يغردذج يُّ هللا يسًذ ٕٚعف فشغهٙ 1349

اتشاْٛى زايذ اتشاْٛىيُّ  1350   ناجحة ناجحة يغردذج 

  03 03 ساعثح يُٗ خًال اتٕعشٚغ ازًذ اياو 1351

  ناجحة ناجحة يغردذج يُٗ سخة ػاتذٍٚ ػثذ انهطٛف  1352

  03 03 ساعثح يُٙ يسًذ ػٛذ ايٍٛ 1353

  ناجحة ناجحة يغردذج يٕدِ خانذ ػثذ انسًٛذ يسًذ 1354

  ناجحة ناجحة يغردذج يٕسٍٚ يٛالد يشٚذ عٛسح 1355

  ناجحة ناجحة يغردذج يٗ ازًذ شؼثاٌ ازًذ 1356

  ناجحة ناجحة يغردذج يٗ يسًذ اتشاْٛى يرٕنٗ 1357

  ناجحة ناجحة يغردذج يٗ يسًذ عٛذ عانى يشعٗ 1358

  ناجحة ناجحة يغردذج يٗ يسًٕد فشج يسًذ 1359

  ناجحة ناجحة يغردذج يٛادِ يصطفٗ ازًذ انفشغهٗ 1360

  ناجحة ناجحة يغردذج يٛاس اتشاْٛى صالذ يصطفٗ  1361

  ناجحة ناجحة يغردذج يٛاس خانذ نطفٙ يسًٕد 1362

  03 03 ساعثح يٛاس ستٛغ ػثذانسهٛى ازًذ ػطّٛ 1363

  ناجحة ناجحة يغردذج يٛاس عٛف انذٍٚ انغٛذ يسًٕد 1364

  راسبة راسبة يغردذج يٛاس ػصاو عؼٛذ زغٍ 1365

  03 03 ساعثح يٛشَا انغٛذ انغٛذ ػٕض 1366

  ناجحة ناجحة يغردذج يٛشَا يسًذ زغٍ يرٕنٗ 1367

  ناجحة ناجحة يغردذج َادٚح خانذ ازًذ انششٚف 1368
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  ناجحة ناجحة يغردذج َادٚح ػالء يسًٕد اعًاػٛم 1369

  ناجحة ناجحة يغردذج َادٍٚ ازًذ ػالء انذٍٚ ػثذ انؼال  1370

ذايش يسغٍ اتشاْٛىَادٍٚ  1371   راسبة راسبة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج َادٍٚ ػالءانذٍٚ ػثذانؼضٚض ػهٗ زغٍٛ 1372

  ناجحة ناجحة يغردذج َاَغٗ شؼثاٌ ػثذ انسهٛى ازًذ 1373

  ناجحة ناجحة يغردذج َدٕٖ ازًذ فاسٔق ػثذ انؼضٚض نثٛة 1374

تؼزس ساعثح َذٖ اتشاْٛى خهٛم اتشاْٛى 1375   ناجحة ناجحة 

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ ازًذ زغُٗ يسًذ زغٍ 1376

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ ازًذ شافؼٗ يشعٗ 1377

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ انغٛذ ازًذ انغٛذ 1378

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ زغٍ يسًٕد ازًذ يسًٕد 1379

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ زغٍٛ ػًش يسًذ 1380

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ عاير َٕٚظ يؼٕض 1381

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ ػًاد انذٍٚ عؼذ يسشٔط 1382

  03 03 ساعثح َذٖ يدذٖ صانر زغٍ 1383

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ يسًذ انًؼذأٖ اتٕ صٚذ ػٛغٗ 1384

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ يسًذ فٕصٖ يسًذ 1385

صكَٗذٖ يسًٕد كًال انذٍٚ  1386   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ ٔنٛذ يسًذ فرسٗ  1387

  ناجحة ناجحة يغردذج َذٖ ْاَٗ اتشاْٛى يسًذ انفشيأٖ 1388

  ناجحة ناجحة يغردذج َشيٍٛ ازًذ ػثذ انفراذ زًٛذ 1389

  03 03 ساعثح َشيٍٛ ػثذانهطٛف يسًذ ػثذانفراذ اندُذٖ 1390

يسًٕد اياوَشًٚاٌ عٛذ  1391   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج َغًح ازًذ ػثذ انسهٛى ػهٗ يسًذ 1392

  ناجحة ناجحة يغردذج َغًّ سيضاٌ ػهٗ ػثذ انٓادٖ ػًش 1393

  ناجحة ناجحة يغردذج َغى اششف ػثذ انفراذ ػثذ هللا 1394

  ناجحة ناجحة يغردذج َغى خًال انغٛذ ػهٗ 1395

يسًذ ػثذ انْٕاب ػهٕٛجَٓاد  1396   راسبة راسبة يغردذج 

  راسبة راسبة يغردذج َٓال ػادل ػثذ هللا يسًذ 1397
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  ناجحة ناجحة يغردذج َٓٗ خانذ فاسٔق ازًذ 1398

  ناجحة ناجحة يغردذج َٓٗ ػثذ انُثٙ يسًٕد ػثذِ يسًذ 1399

  ناجحة ناجحة يغردذج َٓٗ يسًذ سخة دعٕلٗ 1400

يسًٕد عانىَٓٗ يسًذ  1401   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج َٓٗ يسًٕد عٛذ يسًٕد يشاد 1402

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕال ْشاو انغٛذ انؼايش٘ 1403

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسا خًال يسًذ ػض انذٍٚ ثاتد 1404

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسا ػًاد عٛذ ػٕاد 1405

انشاصقَٕسا يسًذ ػطا ػثذ  1406   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕساٌ ازًذ اعًاػٛم ػثذ انًؼطٗ 1407

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسج سأفد ػثذ انًًٍٓٛ ػهٗ 1408

  ناجحة ناجحة ساعثح تؼزس َٕسْاٌ ازًذ اتشاْٛى ازًذ  1409

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ ازًذ طّ يصطفٗ 1410

َداذ ػهٙ انمضاصَٕسْاٌ اششف  1411   03 03 ساعثح 

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ عؼٛذ شؼثاٌ ػهٙ 1412

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ ػثذ انسكٛى ػطا ػثذ انغالو 1413

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ ػهٗ زغٍ ػهٗ انًُش 1414

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ صالذ انذٍٚ اتشاْٛى يسًذ 1415

يسًذ كًال زغٍٛ َٕسْاٌ 1416   ناجحة ناجحة يغردذج 

  03 03 ساعثح َٕسْاٌ ٔائم يسًذ ػثذ انشزًٍ  1417

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ ْاَٗ يسًذ ػهٗ يسًذ ٕٚعف 1418

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش اعًاػٛم ْاشى ػثذانًدٛذ 1419

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش اششف اتشاْٛى ػثذانؼضٚض 1420

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش زغٍٛ صاسع زغٍ 1421

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش خانذ يسًذ يسًذ تذس 1422

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش صثشٖ ػًش يسًذ 1423

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش ػهٗ ٕٚعف يسًذ 1424

  راسبة راسبة يغردذج ْاخش يدذٖ صانر ػثذ انغفاس 1425

انًهٛدْٗاخش يسًذ ػهٗ زغٍ  1426   ناجحة ناجحة يغردذج 



 

 

عميدة الكلية   أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم             وكيلة الكلية لشئون الطلبة               
أ.د/حنان عبد الفتاحعم               أ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الهام عبد المن                                                              

نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                      
 أ.د/فاطمة عبد الباقي                                                        

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
التطبيقي 

يالنهائ  
البحث 
 الدراسي

 مالحظات

1427 

 ساعثح ْاخش يسًٕد اتشاْٛى يسًذ 
ليس لديها 

 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاخش َاصش يسًذ اعًاػٛم 1428

  ناجحة ناجحة يغردذج ْانح ْشاو يخهٕف خالف 1429

  راسبة راسبة يغردذج ْاٚذٖ طاْش ػشتٗ خاتش 1430

َاخٙ ػذنٙ ٔاصفْاٚذٖ  1431   ناجحة ناجحة يغردذج 

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاٚذٖ َاصش ػثذ انًؼطٗ ػهٗ 1432

  ناجحة ناجحة يغردذج ْاٚذ٘ ػثذ انْٕاب يذتٕنٙ ػثذ انْٕاب 1433

  ناجحة ناجحة يغردذج ْثّ انغٛذ ازًذ يسًذ يسًذ عٕٚهى 1434

  ناجحة ناجحة يغردذج ْثّ شاكش فؤاد أتٕطانة انسهٕ 1435

  ناجحة ناجحة يغردذج ْثّ ػثذ انهطٛف يسًذ زغٍ 1436

1437 

 ساعثح ْذاّٚ اٚٓاب يسًذ صالذ صكٗ انمطاٌ
ليس لديها 

 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

1438 

 ساعثح ْذٖ ازًذ ػثذ انهطٛف ػهٗ
ليس لديها 

 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج ْذٖ ػالء انذٍٚ ايٍٛ ازًذ 1439

1440 

 ساعثح ْذٚش عؼذ كايم عؼذ
ليس لديها 

 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج ْذٚش يسًذ سيضاٌ ػثذانؼظٛى 1441

  ناجحة ناجحة يغردذج ًْغّ يسًذ يسًذ يسًذ غشاب 1442

  ناجحة ناجحة يغردذج ُْذ ازًذ انغٛذ ازًذ 1443

  ناجحة ناجحة يغردذج ُْذ عٛذ زًذ عانى 1444

  ناجحة ناجحة يغردذج ٔعاو ازًذ يسًذ ػثذ انؼهٛى 1445

  ناجحة ناجحة يغردذج ٔفاء يسًذ ػثذ انًُؼى سخة انؼطاس 1446

  ناجحة ناجحة يغردذج ٔالء ػثذ انهطٛف زًاد انغٛذ 1447

  ناجحة ناجحة يغردذج ٔئاو زغٍ يسًذ يسًٕد 1448
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  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا اًٍٚ اتشاْٛى ٕٚعف 1449

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا ساغة ػهٗ يسًذ 1450

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا ػطٛح انغٛذ ػطٛح 1451

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا يسًذ اتٕ انٕفا سفاػٗ 1452

1453 

 ساعثح ٚاسا يسًذ سعًٗ زغٍ

ليس 
لديها 
 المادة

ليس 
لديها 
 المادة

 

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا يسًذ ػٛغٗ صغاسٖ 1454

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا ْاَٗ يسًذ عهًٛاٌ 1455

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاسا ٚاعش ٚسٗ ػهٗ 1456

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاعًٍٛ اتشاْٛى ازًذ غاَى 1457

  03 03 ساعثح ٚاعًٍٛ ازًذ صادق ازًذ  1458

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاعًٍٛ خًال ػثذ انسًٛذ ازًذ ػهٗ انشاْذ 1459

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاعًٍٛ زغٍٛ يسًذ تشكاخ ػهٗ 1460

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاعًٍٛ عٛذ لشَٗ زفُٗ 1461

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاعًٍٛ يسًٕد ازًذ ػثذ ازًٛذ 1462

  03 03 ساعثح ٚاعًٍٛ يًذٔذ يسًٕد زغاٌ 1463

  ناجحة ناجحة يغردذج ٚاعًٍٛ ٕٚعف ازًذ عٛذ 1464

  ناجحة ناجحة يغردذج ًُٚٗ ازًذ فاسٔق انؼادنٗ 1465

  ناجحة ناجحة يغردذج ًُٚٗ اششف شٕلٗ يشعٙ 1466

  ناجحة ناجحة يغردذج ٕٚعرُٛا ػادل تذس اعساق 1467

  ناجحة ناجحة يغردذج َٕسْاٌ يسًذ كايم زغٍٛ  1468

 


