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 عضوية

 مقبول جيد جدا جيد جيد متوسط جيد جيد ضعيف متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط ادًذ راضً شًزاٌ

 مقبول مستوفي جيد مستوفي جيد جدا مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي متوسط ادًذ سكً طعٍذ

 ضعيف متوسط ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول ادًذ دمحم ٔدٍذ جًٍم

 ضعيف متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط ضعيف متوسط جيد مقبول متوسط جيد جثزارشذ كزٌى 

 ضعيف جيد مقبول متوسط جيد مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط ايٍز َاصز فزداٌ

 ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط متوسط مقبول مقبول ضعيف إَٔار داكى عثذ انٕادذ

 ضعيف مقبول ضعيف مقبول متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف إَر َاعى جٍاد

 مقبول جيد جيد متوسط جيد متوسط جيد متوسط جيد جيد جيد جيد جيد جدا تاطى رأي ادًذ

 ضعيف متوسط مقبول مقبول جيد ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف تثارك دظٍ كزٌى دٔع

 مقبول جيد متوسط جيد جيد جدا جيد جيد ضعيف جيد جيد متوسط جيد جيد تثارك عثذ انكزٌى صُكٕر

 مقبول متوسط مقبول جيد جيد مقبول متوسط ضعيف جيد مقبول متوسط متوسط متوسط تثارك قٍصز عثٍذ



 جيد جيد جدا جيد جداجيد  جيد جدا متوسط جيد متوسط جيد جدا جيد متوسط جيد متوسط تقى دظٍٍ َاجً غٌٕى

 ضعيف جيد جدا متوسط مقبول جيد مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط دظٍ دظٍٍ يذظٍ

 ضعيف امتياز ضعيف امتياز امتياز ضعيف امتياز ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف دظٍ عثذااليٍزجٕدج

              دٍٍُ عثذ انعثاص سغٍز

 ضعيف متوسط ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف دظٍٍدظٍٍ ثايز ٔدٍذ 

              دظٍٍ عالء طانى

 ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول دظٍٍ عهً َعًٍح

              دظٍٍ فهٍخ جثار

 مقبول جيد مقبول مقبول جيد جدا متوسط متوسط متوسط جيد جيد مقبول متوسط جيد دٕراء فالح عثذ انذظٍٍ

 ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط ضعيف جيد جيد مقبول مقبول مقبول دٍذر عثاص شذْاٌ عثذ

 مقبول متوسط جيد مقبول جيد مقبول مقبول مقبول جيد جيد مقبول مقبول جيد دٍذر دمحم كاظى راضً

 ضعيف متوسط متوسط متوسط جيد جدا متوسط متوسط ضعيف جيد متوسط مقبول مقبول مقبول دظٍٍخذٌجح عهً 

 مقبول جيد جيد جيد امتياز مقبول جيد جدا مقبول جيد جيد جيد متوسط جيد دعاء دظٍ ْادي

 جيد امتياز جيد جيد جدا متوسط جيد جدا جيد جدا مقبول جيد جدا امتياز متوسط متوسط جيد جدا دعاء طانة دمحم



              راٍَا رطًً دًشِ

 ضعيف جيد مقبول جيد مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول رشا عهٕاٌ جهٍم

 مقبول جيد متوسط جيد جيد متوسط مقبول ضعيف متوسط جيد متوسط متوسط متوسط رشٍذ خًٍض عثذ صثٍخ

 مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط جيد مقبول متوسط مقبول رٌاض طعٕد ْادي

              رٌاو عهً عٍذاٌ

 ضعيف متوسط ضعيف متوسط متوسط ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف سْزاء صالح ْادي

 ضعيف متوسط متوسط مقبول مقبول ضعيف متوسط مقبول جيد جيد جدا مقبول مقبول مقبول سْزاء عثاص داكى

 ضعيف متوسط ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف متوسط متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول سْزاء عثذ انظتار دطاب

 مقبول جيد جدا مقبول متوسط متوسط متوسط جيد مقبول جيد جيد جيد جيد جيد سْزاء ياجذ عهً طهطاٌ

 ضعيف جيد مقبول متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول سْزاء دمحم سغٍز راضً

 ضعيف جيد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط سٌاد دظٍٍ دمحم يشعم

 ضعيف جيد مقبول جيد جدا جيد جدا متوسط متوسط متوسط امتياز متوسط جيد متوسط جيد سٌذ طعذي شزاد جعاطّ

 مقبول جيد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد جيد جدا جيد مقبول متوسط سٌُة اٌاد طعٍذ دظٍٍ

              سٌُة طانى شًخً جعفز



 مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط جيد ضعيف متوسط جيد مقبول متوسط مقبول زينب عببش رسول

 ضعيف جيد مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول جيد متوسط متوسط مقبول متوسط سٌُة عهً كاظى جثز

 ضعيف جيد جدا ضعيف جيد جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط ضعيف ضعيف طثأ صذاو خهف دمحم

 ضعيف جيد ضعيف متوسط مقبول ضعيف ضعيف متوسط مستوفي مستوفي متوسط مقبول ضعيف طجاد دٍذر ٌٕطف

 مقبول جيد مقبول متوسط جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد متوسط متوسط ضعيف متوسط طجى ادًذ جاطى

 مقبول جيد جيد متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط جيد متوسط مقبول مقبول طجى عثاص تزًْ دظٍٍ

 مقبول جيد جدا متوسط متوسط جيد جدا جيد جيد مقبول جيد جيد جدا متوسط متوسط مقبول طجى عهً ْاشى كاظى

 ضعيف امتياز مقبول متوسط جيد جيد جيد متوسط جيد مقبول جيد جدا مقبول متوسط طٕساٌ جًٍم جثار شزٌف

 ضعيف متوسط ضعيف مقبول متوسط ضعيف ضعيف متوسط مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف طٍُاء ٔالء عثذانذًٍذ

              شٓذ عثذ كاظى يطزٔد

 ضعيف جيد جدا مقبول مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول ضعيف ضً ادًذ َادر

 ضعيف جيد مقبول مقبول متوسط ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول انزضا دظٍٍ يذظٍعثذ

              عثذانعشٌش ادًذ شاكز

 ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف ضعيف عذراء عثذ انكاظى كشار



 مقبول جيد مقبول مقبول جيد جيد متوسط مقبول جيد جيد جدا متوسط متوسط متوسط عقٍم عثذ انٓادي شعالٌ

 ضعيف جيد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط ضعيف متوسط جيد مقبول ضعيف مقبول عالء صادة ْالل صذاو

              عهً عقٍم ادًذ دظٍ

 ضعيف متوسط ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف ضعيف عًار راقً  دًذ جًٍم

 ضعيف جيد جدا مقبول جيد جدا امتياز متوسط جيد مقبول متوسط جيد جدا مقبول مقبول مقبول غذٌز دهٍى خٕاف ظاْز

              انفاطًح طالو يجثم عثذ

              قاطى طانى عهً دظٍ

 ضعيف جيد جدا ضعيف جيد جدا جيد مقبول مقبول ضعيف جيد ضعيف متوسط مقبول متوسط كزار دظٍ يشكٕر كاظى

 ضعيف متوسط مقبول متوسط جيد مقبول مقبول مقبول جيد متوسط متوسط مقبول ضعيف دمحم اتزاٍْى عثٍذ دمحم

 مقبول جيد متوسط جيد متوسط متوسط متوسط ضعيف جيد جدا مقبول متوسط مقبول مقبول دمحم ردٍى طزاد

 مقبول متوسط مقبول مقبول جيد مقبول متوسط متوسط جيد جدا جيد جدا مقبول مقبول متوسط دمحم يٓذي جثارِ

 متوسط متوسط جيد متوسط جيد متوسط جيد مقبول جيد جيد متوسط متوسط جيد يؤٌذ ادًذ عهً صانخ

 مقبول جيد متوسط متوسط امتياز متوسط جيد متوسط جيد متوسط مقبول ضعيف متوسط يٍظاء عثذ انزضا كاظى

 مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف متوسط ضعيف َثأ دٍذر دظٍٍ تزْاٌ




