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 3/7/8109:التاريخ : اللغـــــــــــة العربيــــــــــــــة        التمادة  السنة التحضيرية :البرناتمج

 مالحظات توقيع الطالب %011 %51 %51 رقم القيد اسم الطالب م
1 

   63 38 85 1871266 قاسم انٌس قاسم عبدهللا

   56 31 86 1871267 قائد محمد شرف سعٌد الحكٌمً 2

   تمحروم   1871268 قتٌبه سلطان احمد القٌسً 3

4 
 1871269 قطر الندى جٌاب محمد عبده نعمان

38 44 76   

   80 47 34 1871271 كروان عادل محمد علً 5

   تمحروم   1871272 كرٌم محمد سالم عٌدروس 6

   تمحروم   1871273 كلثوم فهد صالح عوض 7

8 
 1871274 لٌلى خالد عمر احمد باغوث

85 30 56   

   83 43 41 1871275 لٌلى وجدان محمود عبده قاسم 9

   85 45 41 1871505 محمد خالد محمد جرادة 10

   85 49 46 1871325 مدٌحة رشٌد ردمان علً 11

   غائب غائب 85 1871418 اال جهاد محمد معتوق 12

   تمحروم   1871508 اكرم علً احمد صالح مفرق 13

   68 43 85 1871066 امٌرة منصور محمد فضل 14

   تمحروم   1871087 جمال خالد عبد المولى محمد 15

   تمحروم   1871049 جمال عبدهللا سعٌد قاسم 16

   57 38 85 1871089 سمٌر محمد سعٌد جنه 17

   تمحروم   1871109 حنٌن علً محمد فارع 18

   83 45 38 1871114 خالد محمد سالم عبٌد 19

   66 40 85 1871501 رحمة فتحً محمد سعٌد 20

   67 40 86 1871136 رؤى سمٌر احمد عبدالعزٌز 21

   تمحروم   1871152 زٌد تمٌم صالح فارس بن شحبل 22
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   تمحروم   1871196 عبدالرحمن احمد علوي عوض 23

24 
   69 37 38 1871277 ماجد محمد ناجً شرٌان

   98 48 51 1871278 مارٌا احمد محمد حسن 25

   65 41 85 1871279 مارٌا عادل علً سالم احمد 26

   71 41 31 1871280 مارٌة عبدالرزاق عثمان ثابت 27

  تمحروم   1871281 مرعًمامون سالم احمد  28
 

   تمحروم   1871282 مبارك علً مبارك عامر الجعٌدي 29

   تمحروم   1871283 مجد رأفت عبدالرحمن المعلم 30

   59 34 85 1871284 مجدي صالح علً محسن 31

   راسب 08 85 1871285 محبوب احمد محبوب ٌسلم 32

   غائب غائب 88 1871288 محمد جسار فاروق محمد عبدالرحمن 33

   تمحروم   1871290 محمد جمال علً محمد المقبلً 34

   53 85 88 1871291 محمد حسٌن صالح حسٌن 35

   تمحروم   1871292 محمد خلف محمد اللبنً 36

   تمحروم   1871293 محمد رائد محمد علً 37

   تمحروم   1871294 محمد رائد ٌونس عبدالقوي 38

   64 36 88 1871295 احمدمحمد رمزي محمد  39

   تمحروم   1871296 محمد رؤوف عبده سعٌد 40

   تمحروم   1871297 محمد صالح احمد سالم 41

   88 41 48 1871298 محمد صالح محمد حٌدان السٌاري 42

   83 45 38 1871299 محمد صدام حسٌن محمد 43

   76 38 38 1871300 محمد صالح عبدالرحمن عبدالرب 44

   تمحروم   1871302 محمد عبدالكرٌم احمد سالم 45

   81 41 41 1871303 محمد عبدهللا محمد سعٌد 46

   تمحروم   1871304 محمد عبدي محمد احمد 47

   تمحروم   1871305 محمد علً الخضر محمد جهموم 48

   63 37 86 1871307 محمد عٌدروس محمد علً 49



   57 89 88 1871309 محمد مصطفى ابوبكر سالم 50

 

 

 خاص بتمدرس التمادة استماء التمراقبي  خاص بالتمراقبي 

 عدد التملفات : سناء سعيد -0 (            51العدد الكلي:  )      -0

د. تمختار القشبري تمدرس التمساق: بسام سليتما  -3 (            88الحاضرو  :  )     -8  

 التوقيع:  -8 (            88الغائبــــو  :  )     -4


