
الدرجة  المالحظات
 النهائية

اليومي / 
النصف 
 الثاني

الشهر الثاني / 
 الفصل الثاني

الشهر االول/ 
 الفصل الثاني

درجة السعي 
 النصف سنوي

اليومي 
النصف 
 سنوي

 الشهر
/  الثاني

 الفصل
 االول

الشهر االول / 
 الفصل االول

اتشاس فاضم عىاد كشٌى 

 انجذٍش

1.  

انشثهًادغاٌ يغايظ شاكش  8          2.  

  .3 ادًذ اٌاد جاتش كاظى انضسفً 6        

  .4 ادًذ جعفش عثذ انجثىسي 9        

ادًذ عًٍش سدٍى جعفش  5        

 انعثىدي

5.  

  .6 ادًذ عثذهللا جثاس 4        

اخالص َاجً دًٍذ يهذي  8        

 دُىٌ

7.  

  .8 اصٍم دايذ عشاج عهىاٌ 10        

خشاٌافشاح عثٍذ عثذ االيٍش  8          9.  

اكشو يذغٍ ضاسي َشًً  13        

 تالل

10.  

ايجذ دًٍذ عثذ عهً جاعى  3        

 انضسفً

11.  

ايجذ شاكش صادة اتى  11        

 َاصشٌح

12.  

  .13 ايٍش ادًذ شهٍذ جاتش 7        

  .14 ايٍش عتاس دًضج 6        

  .15 ايٍش ياهش صادة هادي 10        

اَتصاس َاجً دًٍذ يهذي  7        

 دُىٌ

16.  



  .17 اَىس عادل عثاط انًىعىي 7        

  .18 اَىس ٌذٍى كشٌى عثاط         

  .19 تالعى عثذ انعضٌض عثذ انضهشج 7        

تهاء انذٌٍ ادًذ يهذي اتى  6        

 طثٍخ

20.  

  .21 ثاتت قاعى صادة كاظى عُىص 8        

  .22 جاعى يذًذ ععٍذ اتشاهٍى شثع 7        

جىاد يصطفى َاجً دثٍة  5        

 انكًٍاوي

23.  

دغاٌ فاضم اٌىب ٌعقىب  7        

 انفشهاد

24.  

دغٍ سائذ كاظى رٌاب  5        

 انجثىسي

25.  

  .26 دغٍ سدًاٌ صذاو انضسفً 7        

  .27 دغٍ عًاد جىاد عكش انغضانً         

  .28 دغٍ فاضم جاتش كاظى 9        

  .29 دغٍ يهذي عثاط انخفاجً 8        

دغٍ َاظى يذًذ كشٍش  6        

 انشثالوي

30.  

دغٍ َجاح يذًذ جاعى  8        

 انتًًًٍ

31.  

  .32 دغٍٍ ععذ يذغٍ جىاد 3        

دغٍٍ عثذ االيٍش جىاد يذًذ  4        

 انخفاف

33.  



  .34 دغٍٍ َعًح عثذ انضهشج عثاط 5        

دًضِ عالء خهف صانخ  8        

 انذثىتً

35.  

دًٍذ دًضِ ٌىَظ شجاٌ  4        

 انًٍانً

36.  

  .37 دٍذس دهٍى كشٌى دغٍ انفتالوي 3        

دٍذس ععذ يذغٍ عثاط  10        

 انذًٍذاوي

38.  

دٍذس فىصي عثاط جىاد  2        

 انطشفً

39.  

  .40 دٍذس َعًح يجهىل صذاو 7        

  .41 دعاء عضٌض كاظى غالو انفذاو 8        

  .42 دالل داخم عثىد صاٌم 6        

  .43 ساضً قاعى دغٍٍ عثٍذ انُزٌش 5        

  .44 سائذ فشداٌ ٌاعٍٍ انذذساوي 8        

سعم عثذ انكاظى جاعى  7        

 انذٍذسي

45.  

سعم هٍثى َاجً دًىد  7        

 انكشعاوي

46.  

سعىل جاعى يذًذ عهً  5        

 انذذساوي

47.  

  .48 سعذ اتا صٌذ عثٍذ عهً انعاتذي 7        

  .49 سٌا دغٍٍ يىعى اتى طثٍخ         

صيٍ عهً طاهش ادسٌظ  9         50.  



 انًىعىي 
  .51 صهشاء سٌاض يضعم دُىٌ 9        

صهشاء يهذي عاتذٌٍ هادي  8        

 ششٌف

52.  

  .53 صهشاء هذٌة عثذ االيٍش 7        

غير 
موجود في 

 االسماء

  .54 دغٍٍ داكى عثاط 2       

  .55 اصهش عثذ هللا عثاط 6        ==

  .56 اتشاس فاضم عىاد 8        ==

  .57 طاهش سضا اعًاعٍم 6        ==

  .58 صهشاء عثاط كاظى 9        ==

  .59 اعشاء جثاط عثذ انغادج 8        ==


