
 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المعدل الاسم م

 ممتاز ٤ يلناشراید زاقیة عمر ر 1

 ممتاز ٣٫٩٤ لحربياال علي معاضة رو 2

 ممتاز ٣٫٩٣ لجلیميدي ااھیم اھبرا فاطمه ٣

 ممتاز ٣٫٩٣ حمد علي عبسيامھا  ٤

 ممتاز ٣٫٩2 ثيرلحااعلي صالح د عھو 5

 ممتاز ٣٫٨٨ لذیبيامحمد جابر  فاطمه 6

 ممتاز ٣٫٨٨ لحربياسمر علي عبدهللا  7

 ممتاز ٣٫٨٤ لحربيامحمد بریك ه عمر ٨

 ممتاز ٣٫٨٤ لسیدایحیى مرعي  سميه ٩

 ممتاز ٣٫٨٣ ثيرلحاامل علي صالح ا 10

 ممتاز ٣٫٨٣ لشرقياعیسى ه عبدد مجاأ 11

 ممتاز ٣٫٨1 لقرنياحسین محمد ى ند 12

 ممتاز ٣٫77 لفالحيایة یاسین علي دنا 1٣

 ممتاز ٣٫75 يلمسعراصالح محمد روان  1٤

 ممتاز ٣٫7٤ يلرفیددي ااھمحمد اء رزھ 15

 ممتاز ٣٫6٨ لشیخيایم علي اھبرإال رو 16

 ممتاز ٣٫6٨ يلرفیداحمة عبدهللا  علي  ر 17

 ممتاز ٣٫67 لمرحبيایم اھبراشید رة رنو 1٨

 ممتاز ٣٫6٣ يلزبیداه عبدهللا عبدد مجاأ 1٩

 ممتاز ٣٫5٨ لعبدلياحمد احسن د مجاا 20

 ممتاز ٣٫5٨ يلجعفرر امنصوام حزام مر 21

 ممتاز ٣٫55 لسیداالب طبواعبدهللا د لعنوا 22

 ممتاز ٣٫5٣ لمرحبيایم اھبراحمد ه اعنبر 2٣

 ممتاز ٣٫5٣ يلناشراعائشة عبد هللا محمد  2٤

 ممتاز ٣٫5 يلزبیداحمد محمد ة أمنیر 25

 ممتاز ٣٫5 يلمقعدامحمد عبدهللا د مجاأ 26

 جيد جدا   ٣٫٤٨ لربعيض اعلي عو كاذيه 27

 جيد جدا   ٣٫٤7 يلناشراشد راحمد ق اشو 2٨
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التقدير المعدل الاسم م

 جيد جدا   ٣٫٤٦ يلناشراحمد ایم اھبرامة طفا 29

 جيد جدا   ٣٫٤٤ مند موسى علي كریدھ ٣0

 جيد جدا   ٣٫٤٤ يلعمرایم محمد اھبراتھاني  ٣1

 جيد جدا   ٣٫٤٤ يلماجداتھاني عمر یحیى  ٣2

جدا  جيد  ٣٫٤٣ يعمر عسیرد مة مسعوطفا ٣٣  

 جيد جدا   ٣٫٣9 لحسنياحمد ري یاسمین نو ٣٤

 جيد جدا   ٣٫٣٨ لشیخيایم اھبرامحمد ء سماأ ٣5

 جيد جدا   ٣٫٣٨ لشریفامحمد حسن ح سما ٣٦

 جيد جدا   ٣٫٣٨ سياولمداوس امحمد مد امنه ٣7

 جيد جدا   ٣٫٣٦ لحلیسياماني خالد خضر أ ٣٨

جدا  جيد  ٣٫٣٤ لمغربيایم اھبراعبدهللا ء فاو ٣9  

 جيد جدا   ٣٫٣٤ يلعمراحمد احسن  رحمه ٤0

 جيد جدا   ٣٫٣1 لعیسيد احمد مسعود ألعنوا ٤1

 جيد جدا   ٣٫٣ لكنانيامة محمد شامي طفا ٤2

 جيد جدا   ٣٫29 يلناشراحمد علي ا خديجه ٤٣

 جيد جدا   ٣٫2٨ لسھیمياحمد امحمد ف لھنوا ٤٤

 جيد جدا   ٣٫27 لغانمياخدیجة حسن علي  ٤5

 جيد جدا   ٣٫27 نيایم حلواھبرإمحمد روان  ٤٦

 جيد جدا   ٣٫27 يلزبیدامریم علي محمد  ٤7

 جيد جدا   ٣٫2٦ لمرحبيایم اھبرابشایر علي  ٤٨

 جيد جدا   ٣٫25 ملهیج عمر حسین ار ٤9
 

 


