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 انًالدظاخ انُرُجح اطى انطانة خ

  َاجخ اترظاو عشَش عثذ هللا دظٍُ  .1

  َاجخ اطرثزق عطُح تاشظ عهٍ  .2

  َاجخ اطًاء دكًد طىَزٌ غانٍ  .3

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   خانذج يذًذ دظٍ   .4

  َاجخ يهذٌ عثاص عثذ هللارأفد   .5

 رَذ عذَاٌ عىَذ عذاب   .6
( فٍ 8اطرضافح انً انصثادٍ يىافمح يجهض كهُح ) َاجخ

5/1/2015 

  َاجخ رَاو يزواٌ يذًىد طايض   .7

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   سهزاء جًُم هاللح   .8

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   طُاٌ عذَاٌ عهىاٌ   .9

  َاجخ شهذ اطعذ اتزاهُى خهُم   .11

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   صانخ اتزاهُى يصطفً  .11

  َاجخ يذًذ عهٍ عىدج ردًُح  .12

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   يخهذ ونُذ عثذ انذظٍُ  .13

  َاجخ يزَى عهٍ يكٍ   .14

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   َىر انذٍَ اَاد كاظى   .15

  َاجخ َىرص عثذ انعظُى عثذ انكزَى يذًذ رضا   .16

  راطثح هُفاء عهٍ عثذ االيُز دظٍ  .17

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   َاطًٍُ يثذر عثذ انجثار  .18

  َاجخ ايُزج عثذ انذظٍ طه َاطٍُ  .19

  َاجخ ىرج صالح طايٍ هاشى َ  .21

  َاجخ انذظٍُ داسو جاطى كاطع  .21

 آَاخ انًزذجً عثذ انًُعى عثذ   .22

 انذظٍُ

 مسائي يداوم صباحي  َاجخ

  َاجخ دىر انعٍُ عهٍ دظٍُ طهىو   .23

 اطرضافح انً انصثادٍ َاجخ دُذر عثذ عىٌ عثىد   .24

  َاجخ رشا يشعم طانة يُاذٍ   .25

 رَاو طرار عثذ انكزَى   .26
 فٍ 145يؤجهح االيز  

 19/4/2015 

  َاجخ طهاو وادٌ يخهف   .27

 صباحي تداوم مسائي َاجخ ضذً عثذ انكزَى خهُم اتزاهُى   .28

  َاجخ كزو صالح طانى جظاو   .29

  َاجخ كفاح دظٍ دظٍُ عهٍ  .31

  َاجخ كفاَح وانٍ َاصز شالَكه   .31

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   كهثىو عطىاٌ َاصز  .32

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   نُهً عذَاٌ راشذ   .33

  َاجخ يًُ دطاب فزج درجال   .34

 يُض عثذ انفراح عثذ انغفىر  .35

 ادًذ  

  َاجخ

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   هثه َعزب عثذ انكزَى   .36

  16/12/2015فٍ  780ذزلٍُ لُذ االيز   وطاو جىاد كاظى   .37

 5/3/5105في  44مؤجلة االمر   َاطًٍُ عثذ انزساق ادًذ   .38
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 اطى انطانة خ
 انُرُجح 

 انًالدظاخ 

  ناجح إطزاء دًُذ كزَى عثذ هللا   .1

 إَاد إتزاهُى عهٍ  .2
في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  مكمل دُذر جًُم عهىاٌ دظٍُ  .3

  ناجح دُذر كاظى يذًذ يذُظٍ   .4

  ناجح رَاو طرار عثذ انكزَى ياجذ  .5

  ناجح سَُح عهٍ ضُاء يذًذ رضا   .6

  ناجح شُزٍَ راشذ فُاض طهًاٌ   .7

 عهٍ عثاص يذًىد  .8
في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  ناجح عهٍ عثذ انخانك جًُم عزفاٌ  .9

 فُاٌ سهُز دًُذ  .11
في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

 نُشا ادًذ يجُذ  .11
في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  ناجح يذًذ عذٌ عذَاٌ طه  .12

 يزواٌ فُصم يذًذ عشَش  .13
في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  ناجح هاجز فانخ عىدج عثُذ   .14

  ناجح انهاو صالح دًذٌ ادًذ   .15

  ناجح هذي يذًذ عهُىٌ يذًىد  .16

  ناجح اترظاو جاطى عثذ هللا عثُذ   .17

18.  
 أثُز جالل عثذ انزدًٍ 

في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  ناجح ادًذ فائك جاطى يذًذ  .19

  ناجح رساق لاطى َفاض يطهك  .21

  ناجح سَذ طعذٌ هادٌ دظٍ  .21

 00/2/5105في  523رسوب بالغش االمر   سَُة صادق جاطى   .22

  ناجح شهذ يانك رطىل طهًاٌ  .23

24.  
 طه يذًىد خهُم

في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  ناجح عذراء عثذ انزدُى اطهى اكزو   .25

26.  
 عهٍ داود طهًاٌ

في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

   عهٍ فزداٌ كاظى   .27

28.  
 عًز فاروق دظٍ صانخ 

في  255,سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

  ناجح فاطًح صالح يذظٍ صانخ   .29

  ناجح نؤٌ لاطى كزَى عثاص   .31

  ناجح يصطفً إطًاعُم يُشذ أتى انهُم  .31

32.  
 هُاو لاطى عكهى 

في  255, سنة عدم رسوب األمر04/5/5102في  353ترقين قيد األمر  

05/00/5102   

 مسائي تداوم صباحي محملة صوت وااللقاء   َاطًٍُ دظٍُ عهٍ   .33
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 خ
 انًالدظاخ   اطى انطانة

  ناجح إًَاٌ عثذ انكزَى جثز عهٍ  .1

 يظائٍ ذذاوو صثادٍ   تاٌ طًُز َجى طهُم  .2

 راسب بالغياب يداوم جميع المواد ناجح دُذر لاطى عثذ انجثار يذًذ   .3

  ناجح راَُح عثذ انظرار جاتز راضٍ  .4

  ناجح سَُة عثذ انظالو يذًذ ادًذ  .5

 رطىب تانغُاب   سَُة يذًذ دظٍ  .6

 رطىب تانغُاب , راطة تًىاد انرذًُم   عثذ هللا شافٍ عثذ هللا   .7

  ناجح يذًذ دًُذ شاكزعمُم   .8

  ناجح فائشج جاطى عهىاٌ طهطاٌ  .9

  ناجح كزًَح طانى طٍُ نفره  .10

  ناجح نُُا إَاد يذًذ دظٍ  .11

, سنة عدم رسوب األمر 05/3/5102الفي  532رسوب بالغياب األمر   يزذضً كاظى هادٌ فزج   .12

 05/00/5102في  255

  ناجح يصطفً صالح َعًح يشهز  .13

  ناجح هذَم هادٌ يذًذ جثز  .14

  ناجح وصال طعُذ َاصز دظىٌ  .15
  ناجح أدالو عثذ انطُف جًعه عثذ عهٍ  .16

  ناجح ايم صثز عثذ يُصىر  .17

  ناجح إَعاو طانى عثاص دظٍُ   .18

 مسائي تداوم صباحي   آَاخ فؤاد اكزو لذورٌ  .19

  ناجح تظًح عهٍ دظٍُ عالوٌ  .21

  ناجح دزاء عثذ انجثار طرار نفره  .21

  ناجح رشا عثذ عهٍ صذٍ  .22

  ناجح رشا عثُض عثذ هللا يىاسٌ  .23

 سَُة يذًذ كاظى   .24
, سنة عدم رسوب األمر 05/3/5102الفي  532رسوب بالغياب األمر  

 05/00/5102في  255
  ناجح طذز إتزاهُى دًىدٌ عُاع  .25

  ناجح طعاد جاطى يذًذ دظٍ  .26

  61/61/1762في  087مرقن قيد االمر   طارق كاظى يذًذ   .27
  ناجح انظًُع جاطى يذًذعادنح عثذ   .28

  ناجح َثزاص عثذ انكزَى يذظٍ عهُىٌ   .29

   هذَم هادٌ يذًذ جثز   .31

   هًظح ياجذ جثار يهذٌ   .31

  ناجح هُاء جظاو يذًذ َاَم  .32
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 انًالدظاخ انُرُجح اطى انطانة خ

1.  
  ناجح رَاض كزَى عثاص فضم 

2.  
  ناجح سهزاء لذطاٌ جىدٌ يذظٍ 

3.  
  ناجح طذاد دظٍ عثذ انذظٍُ دظٍ

4.  
  ناجح طزي داسو دظٍ عثذ هللا

5.  
  ناجح عادل دذَذ دًىد صانخ

 فٍ 780يزلٍ لُذ االيز   عًز خانذ لاطى   .6

 16/12/2015 

7.  
  ناجح يشراق يذًذ عضُة ادًذ 

  

 انًالدظاخ  انُرُجح اطى انطانة خ

 شهثاء كُهى نعُثٍ دظٍ   .34
 ناجح

 

 عًار طاهز يذًىد عثذ  .35
 ناجح

 

 يمذاد طانى يذًذ  .36
 راسب

 محمل فن كتابة 

 يُض هشاو عطا دظٍُ   .37
 ناجح

 

 

 

 


