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 اضى انطانب ث
 2اَكهيسي 

طرائك تدريص 

  1حديثت
 1حهمت َماشيت  1تربيت جًانيت  1فُىٌ يعاصرة  1االتصال وانتعهيى  2ضتىديى اختياري

  
درجت ان

 انُهائيت 
  

درجت ان

 انُهائيت 
  

درجت ان

 انُهائيت 
  

درجت ان

 انُهائيت 
  

درجت ان

 انُهائيت 
  

درجت ان

 انُهائيت 
  

درجت ان

 انُهائيت 

 جيدجدا   ايتياز   جيد   يتىضظ   ايتياز   جيد   ايتياز   اثار يحًىد شكر 1

 جيدجدا   جيدجدا   جيد   جيد   ايتياز   جيدجدا   جيدجدا   حًسة صادق يحطٍ 2

 جيدجدا   جيدجدا   جيد   يتىضظ   جيدجدا   جيد   جيدجدا   ضاجدة ريضاٌ جاضى  3

 جيدجدا   ايتياز   جيدجدا   يتىضظ   جيدجدا   جيد   ايتياز   يىضًاهر خهيم ابراه 4

 جيدجدا   جيد   جيد   يتىضظ   ايتياز   جيدجدا   جيدجدا   ضًر دمحم عهي حًادي  5

 جيدجدا   جيد   يتىضظ   يتىضظ   جيد   جيد   جيدجدا   فاضم كعىد جىاد ضًيعت 6

شروق عبدانصاحب  7

 يحطٍ
 ايتياز  

 
 

 جيد
  جيدجدا   جيد   ضعيف   جيدجدا  

 جيدجدا 

 جيدجدا   ايتياز   جيدجدا   يتىضظ   ايتياز   جيدجدا   جيدجدا   فؤاد عىٌ فائس  8

 جيدجدا   جيد   جيد   ضعيف   ايتياز   جيد   جيد   دمحم جاضب حطٍ 9

 جيدجدا   جيد   جيدجدا   يتىضظ   ايتياز   جيد   ايتياز   يسهر عبىدييطى  11

 جيدجدا   ايتياز   جيدجدا   جيد   جيدجدا   جيدجدا   جيدجدا   َبراش عهي حطىٌ  11

 جيدجدا   جيدجدا   جيدجدا   جيد   ايتياز   جيدجدا   جيدجدا   دمحم حطٍانهاو  12
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14                       

15                       
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 كُعاٌ غضباٌ حبيبأ.و.د. و.د.اباذر عًاد دمحم صادق                                                                                                                 

 رئيص لطى انتربيت انفُيت              يُطك اندراضاث انعهيا                                                                                

 اضى انطانب ث

 -طرائك كتابت انرضانت

 يطتىفيت

  
درجت ان

 انُهائيت 

 جيد   اثار يحًىد شكر 1

 جيد   حًسة صادق يحطٍ 2

 جيد   ضاجدة ريضاٌ جاضى  3

 جيد   ضًاهر خهيم ابراهيى 4

 جيد   ضًر دمحم عهي حًادي  5

 يتىضظ   ضًيعت فاضم كعىد جىاد 6

شروق عبدانصاحب  7

 يحطٍ
 جيد  

 يتىضظ   فؤاد عىٌ فائس  8

 يتىضظ   دمحم جاضب حطٍ 9

 يتىضظ   ييطى يسهر عبىد 11

 يتىضظ   َبراش عهي حطىٌ  11

 يتىضظ   انهاو دمحم حطٍ 12

13     

14     

15     


