
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2019/2020نقطى انرَاضُاخ نهعاو انذراضٍ   انراتعحنهًرحهح َرائط ايرحاَاخ ) انذور االول( 

  انفصم انصاٍَ انفصم االول اسم الطالب ت
       

نتيجةال       ذحهُم  

 1دانٍ

ذثىنىظُا 

 1عايح 

ذحهُم 

 1عقذٌ

تريعح ال  كطىرَاخ انرشفُر

 خطُح

ذحهُم 

 2دانٍ 

َظرَح 

 انثُاٌ

ذثىنىظُا 

 2يح عا

ذحهُم 

 2عقذٌ 

َظرَح 

 يعادالخ 

تحس 

 انرخرض

1 
 يقثىل يقثىل يقثىل يرىضظ االء عثذ هللا يحًذ خهف

 قرار
 ظُذ يرىضظ ظُذ ظذا ظُذ يرىضظ يرىضظ يرىضظ يرىضظ

 ناجح

 ناجح ظذا  ظُذ  ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظذا   ظُذ يقثىل يرىضظ يرىضظ اترهال شاير ضهطاٌ عثذانعثار        2

3 
 يقثىل ظُذ احًذ قحطاٌ ظاضى 

 قرار
 ظُذ ظذا   يرىضظ ظُذ يرىضظ يرىضظ ظُذ يرىضظ يقثىل يرىضظ يرىضظ

 ناجح

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ يرىضظ ظُذ ظذا يرىضظ يقثىل ظُذ يقثىل يقثىل يرىضظ اخالص عًاد ضعُذ خىرشُذ          4

 ناجح ظُذ يرىضظ ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ ظذا يرىضظ يقثىل يقثىل يقثىل يقثىل يرىضظ ايٍُ يحًىد ظاضى صانح            5

 ناجح ظُذ ظذا   يرىضظ ظُذ ظُذ يرىضظ ظُذ يرىضظ يقثىل يرىضظ يقثىل يقثىل يرىضظ اَهاب يحًذ يحًىد عثذ 6

 مكمل ظُذ يرىضظ ظُذ يرىضظ ظُذ ظُذ ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف اَىب يحًذ عهٍ  7

 مكمل ظُذ ظذا   يرىضظ ظُذ ظُذ يرىضظ ظُذ ظذا يرىضظ يرىضظ ظُذ ضعُف ضعُف ظُذ ىل شاير عهٍ َصُفتر 8

9 
 ظُذ ظذا ضعُف ضعُف يرىضظ ضعُف ضعُف ضعُف تكر يقذاد َحًُ 

يطرى

 فٍ
 ظُذ ظُذ ظُذ يرىضظ

 مكمل

 
 



 مكمل ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظُذ يرىضظ ظُذ ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ظثراٌ ضعذ ظثر 10

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ايرُاز يقثىل ظُذ ظُذ حاذى عذَاٌ حًذ يحًذ                11

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ يقثىل يرىضظ ظُذ يقثىل يقثىل ظُذ حارز عثُذ عهٍ                       12

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ يقثىل يقثىل ظُذ يقثىل يرىضظ يقثىل َصحطٍُ عثذانعثار نطُف ادر 13

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ يرىضظ يقثىل ظُذ ايرُاز حًسج خانذ احًذ حطٍ                14

 مكمل ظُذ ُذظ ظُذ ظُذ يرىضظ ظُذ ضعُف ضعُف يقثىل ضعُف ضعُف ضعُف حُذر يصًُ يحًذ حًُذ 15

 مكمل ظُذ يقثىل ظُذ يرىضظ يطرىفٍ يرىضظ ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف ضعُف رافذ صانح حطٍ عثذهللا 16

 ناجح ايرُاز ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ايرُاز ظُذ ظذا يرىضظ يرىضظ ظُذ يقثىل ظُذ ظُذ زَُح ظُاٌ ظىدخ عثذهللا             17

 مكمل ظُذ ظذا   يرىضظ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا يرىضظ يقثىل ظُذ ظذا   ضعُف ضعُف ضعُف ضعاد يحًذ يهذٌ يحًذ  18

 مكمل ظُذ ظذا   يقثىل ظُذ ظُذ يرىضظ ظُذ ضعُف ضعُف يقثىل ضعُف ضعُف يقثىل ضري ضُاء خهُفح 19

 ناجح ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز ايرُاز صفا شاكر يحًىد صانح           20

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ايرُاز يرىضظ يقثىل ظُذ ظذا   يقثىل يرىضظ يرىضظ صفا يحًىد فُصم دروَش            21

 اجحن ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظُذ ظذا ظُذ يقثىل ظُذ يقثىل يقثىل يقثىل عثذانصًذ حًذاٌ ظاضى عهٍ      22

23 
 يقثىل يرىضظ يقثىل يقثىل يقثىل عثذهللا احًذ َصُف ظاضى

 قرار
 يقثىل

 قرار
 ظُذ ظذا   ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ يرىضظ ظُذ

 ناجح

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ايرُاز ظُذ ظذا ظُذ ظذا   ظُذ ظذا   ايرُاز يرىضظ ظُذ ظُذ ظذا   عثذهللا يحًذ رفعد                24

 ناجح ظُذ يرىضظ ظُذ ظُذ يرىضظ يرىضظ يقثىل يقثىل ظُذ ظذا   يقثىل يقثىل يقثىل ال عادل عُطً رياٌع 25

26 
 يقثىل يرىضظ عهٍ حطٍ عثُص ذركٍ

 قرار
 ظُذ ظُذ ظُذ ظذا ظُذ يرىضظ يرىضظ يقثىل يقثىل يرىضظ يقثىل

 ناجح



 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظُذ ظذا يرىضظ ىضظير يرىضظ يرىضظ يقثىل ظُذ عهٍ عثذ حطٍ احًذ                    27

 مكمل ظُذ يرىضظ ظُذ ظذا ظُذ يطرىفٍ ظُذ ضعُف ضعُف يرىضظ ضعُف ضعُف ضعُف عًر ضعذ عثذ ضًُر  28

 ناجح ايرُاز ظُذ ظُذ ظذا يرىضظ يرىضظ ظُذ ظُذ ظُذ يقثىل ظُذ يقثىل ظُذ عًر عاير يحًذ شحارج              29

 ناجح ايرُاز ظُذ ظُذ ظذا يرىضظ ظُذ ايرُاز يرىضظ يقثىل ظُذ يرىضظ يقثىل ظُذ عثذانهطُف يىضً                عًر  30

 مكمل ظُذ ظذا   يرىضظ ظُذ ظذا ظُذ يقثىل ظُذ ظذا يقثىل يقثىل يقثىل ضعُف ضعُف يرىضظ غادج عهٍ ظًعح عثذهللا 31

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ يرىضظ يقثىل يرىضظ يرىضظ ظُذ ظذا   فُر غذَر يطهك عىَذ                 32

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظذا يرىضظ يقثىل يرىضظ يرىضظ يرىضظ ظُذ يارَا اتراهُى شكىرٌ              33

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا يقثىل يقثىل ضظيرى يقثىل يرىضظ يرىضظ يرَى حطُة فهذ احًذ                34

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ ظُذ يرىضظ ظُذ ظُذ ظذا   يقثىل يقثىل يرىضظ يصطفً ضهُى ظثار عثذانحطٍُ      35

 مكمل ظُذ ثىليق ظُذ ظُذ يرىضظ يرىضظ فعُض يقثىل يقثىل ضعُف ضعُف يرىضظ يقذاد خهف حطٍُ عهُىٌ          36

 ناجح ظُذ يرىضظ ظُذ ظذا ظُذ يرىضظ ظُذ يقثىل يقثىل ظُذ ظذا   يقثىل يرىضظ يرىضظ يهُذ َعًاٌ حطٍ دروَش 37

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظذا ايرُاز ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ايرُاز ظُذ ظُذ ظُذ ظذا   هذي عثاش غسال خضُر          38

 ناجح ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا ايرُاز ظُذ ظذا ظُذ ظذا   ظُذ ظذا   ظُذ ظُذ ظُذ ظذا   ظُذ ظذا              هًاو هاشى حًذ زَذاٌ   39

 مكمل ظُذ ظذا   ظُذ ظذا ظُذ ظذا ظُذ ظُذ ظذا ظُذ ظذا ضعُف يقثىل يرىضظ يقثىل ضعُف يرىضظ َحًُ عثذ عكهح يحًذ 40

 مكمل ظُذ ظذا   يرىضظ ظُذ يرىضظ يرىضظ ظُذ ظذا يقثىل ضعُف يرىضظ ضعُف يقثىل ضعُف َطر طارق حًذٌ نطُف 41

 

 ا.و.د. َثُم عسانذٍَ عارف                                                                                    

 رئُص قطى انرَاضُاخ                                                                                  


