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ساحة  حاسؽب بايؽميكانيغ اختبارات احصاء اسطاء الطمبة ت
 وميجان

الكخة 
 الطائخة

 تجريب طخائق جطباز االنكميدي  كخة اليج كخة السمة
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 تشخيح تاريخ كخة القجم المغة االنكميدية المغة العخبية اسطاء الطمبة ت

    جيج  احطج حازم دمحم 1

تؽسطم مقبؽل احطج قيذ ابخاهيػ 2     

    جيج  استبخق عبج الطجيج شحر 3

    مقبؽل  رشيج حطيج ابخاهيػ 4

    جيج  سطيخ غانػ ظاهخ 5

 متؽسط مقبؽل    عبج القادر حقي اسطاعيل 6

   ضعيف   كاظػ خضيخ شهاب 7

    متؽسط  ليث رسؽل دمحم 8

    ضعيف  مالغ سعيج احطج 9

    مقبؽل  دمحم نعيػ محجؽب 10

    ضعيف  صخ حسيؼ عمينا 11

    متؽسط  يؽسف خضخ صالح 12
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الكخة  كخة السمة تجريب ساحة وميجان ادارة وتظعيػ اسطاء الطمبة ت
 الطائخة

طخائق 
 التجريذ

عمػ الظفذ 
رياضة  كخة القجم الخياضي

 كخة اليج معاقيؼ

1 

 
 خالج دمحم خمف

 
 ضعيف ضعيف ضعيف جيج ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبؽل ضعيف
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 كخة القجم اصابات جطباز الكخة الطائخة طخائق تجريذ  فسمجة بحث عمطي انكميدي  تعمػ حخكي اسطاء الطمبة ت

         مقبؽل احطج رحيػ دمحم 1

       مقبؽل   احطج قيذ شخيف 2

قبؽلم متؽسط مقبؽل متؽسط ضعيف مقبؽل مقبؽل   الحسيؼ عبج السالم حافظ 3  

     ضعيف    ضعيف بخاء احطج اسطاعيل 4

         مقبؽل سيف جؽدت شهاب 5

   ضعيف  ضعيف  مقبؽل مقبؽل  طارق شبيب احطج 6

       مقبؽل   عمي ناصخ ياسيؼ 7

     ضعيف   مقبؽل  عطخ ظافخ عجنان 8

     ضعيف مقبؽل    غيث عبج االميخ  حطج 9

طمتؽس    دمحم اسج عبجهللا 10       

      متؽسط   مقبؽل دمحم صفاء كؽاد 11

      مقبؽل    ياسيؼ طه جاسػ 12

         مقبؽل يؽسف ايؽب عبج سالػ 13
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