
فصل التخرجالنسبة المئويةالتقدير العاماالسمرقم القيدم.ر

2017ربيع 65.73جيداسماء الدوكالي ابوبكر ابوجناح1211170014

ي2212170434
 
ي رمضان المرزوق 2017ربيع 65.37جيدانوار خير

2018خريف 74.97جيدمروة حسن سالم بن حسن3212175155

2018خريف 64.4مقبولمودة محمد أحمد النفيص4213170042

ن5213170084 2018خريف 59.99مقبولمرسه عبدالمجيد محمد بن حسير

2018خريف 68.4جيدفاطمة بشير يوسف لكلوك6213170108

2018خريف 61.18مقبولوئام عادل مختار البونن7213170187

ة محمد شعبان مخرم8213170346 2018خريف 66.83جيدامير

ن فرج الهاشمي عبد الجليل9213170393 2018خريف 63.61مقبولحنير

ن محمد الديب10213170478 2018خريف 61.3مقبولمها حسير

2018خريف 74.81جيدابتسام الصادق المختار النجار11213170632

ن جمعة الصغير حسن12213175031 2018خريف 63.47مقبولحنير

2018خريف 71.86جيدرسور عبد السالم علي معتوق13214170091

ي14214170145  عمر العزيب 
ن 2018خريف 64.65مقبولضىح االمير

2018خريف 65.24جيداسماء ابوبكر مختار قاباج15214170147

2018خريف 67.65جيدمروة محمدالطاهر رمضان ابودندانة16214170316

 العجيلي17214170381
ن 2018خريف 63.91مقبولاالء علي حسير

2018خريف 70.9جيدمبن ميالد ابوزيد ابوزيد18214170593

2018خريف 68.11جيدسمية فتىح محمود بن عثمان19214170656

2018خريف 69.6جيدسالمة عبدالحكيم ميلود بن عثمان20214170721

خديجة عبدالمجيد المعمرى البكورى21214170733
َ
2018خريف 76.9جيد جدا

ن 22214175000 2018خريف 63.25مقبولمودة مسعود محمد المغير

ي23214175004 2018خريف 68.31جيدمودة عامر محمد العزيب 

2018خريف 66.2جيدآية إبراهيم سالم الرخيص24214175025

هناء صالح المريض الحاج25214175084
َ
2018خريف 83.69جيد جدا

2018خريف 73.2جيدسارة عبدالحميد عبدالسالم حمزة26215170753

2019ربيع 70.36جيدإيمان فتىحي جمعة  الشعاب272051702001

2019ربيع 59.43مقبولمروة إبراهيم سالم علي282081702226

2019ربيع 64.89مقبولاسمهان عبد هللا أبو القاسم الدرويش292101702014

2019ربيع 62.55مقبولمروة عبدهللا رمضان الخويلدي302101702028

ي31211170017
 
ق 2019ربيع 61.09مقبولاري    ج احمد ابوبكر المرسر

2019ربيع 67.4جيدريحان الزروق الطيب السودانن32211170409

2019ربيع 61.17مقبولهدى محمد بشير االسود33211170480

ي34211170521
هونن 2019ربيع 59.96مقبولفاطمة فرج محمد الي 

2019ربيع 70.95جيدبلقيس جمعة خليفة الزروق35212170812

ي36213170251
2019ربيع 65.52جيدهنادي عبدالرحمن عامر المرغبن

2019ربيع 62.48مقبولزهرة جمعة بنور دقدوق37213170308

2019ربيع 63.44مقبولامينه الهادي محمد بالحاج38213170618

2019ربيع 59.85مقبولارساء عمر عبدالحفيظ الب 39213170658

2019ربيع 62.58مقبولفتحية فرحات محمد السعودى40213170759

2019ربيع 61.71مقبولمودة بشير محمد بن زقالم41213170793

2019ربيع 66.44جيدبسمة عبدالمجيد عبد القادر القشطي42213170795

2019ربيع 67.12جيدمودة مصطفن يوسف عزوز43214170103

2019ربيع 66.18جيدهديل مصدق جمعة الجبالي44214170105

2019ربيع 65.44جيدهويدا الهادي محمد المهلب45214170114

2019ربيع 67.98جيدشهد رمضان محمد التابث46214170199

خريجو قسم معلم فصل



2019ربيع 64.97مقبولمودة نوري احمد الدائمي47214170210

ي بن فرج 48214170249
2019ربيع 66.9جيداية محمود مصطفن

2019ربيع 71.29جيدأية يوسف مختار علوان49214170268

2019ربيع 63.62مقبولحليمة نوري العجيلي سويسي50214170309

2019ربيع 63.6مقبولارساء ابوزيد محمد مسعود51214170310

اري    ج رمضان محمد العمارى52214170398
َ
2019ربيع 81.97جيد جدا

2019ربيع 66.98جيدمودة محمد الصادق العجيل53214170400

2019ربيع 67.77جيدفاطمه الباشير عبدهللا حسن54214170533

2019ربيع 67.52جيدمبن عبدالدائم محمد ابودربالة55214170583

 محمد عبدالسالم الشهون 56214170706
2019ربيع 65.52جيدتهانن

2019ربيع 67.07جيدزهار صابر ابوضيف احمد57214175039

2019ربيع 65.63جيدسناء حميد ميالد القانونن58214175048

ي59214175181
ن محمد المرصان  2019ربيع 65.6جيدفاطمة حسير

2019ربيع 64.27مقبولسوسن محمد صالح الدبر60215170050

ن الجليدي61215170057 أحالم محمد حسير
َ
2019ربيع 83.84جيد جدا

2019ربيع 69.2جيدهناء خالد السبن النعاس62215170082

2019ربيع 64.37مقبولري  هام عبدهللا الصيد التميمي63215170108

2019ربيع 70.86جيدفاطمه عمر امحمد بن ضياف 64215170121

يف65215170176 2019ربيع 72.11جيداالء محمد رجب الرسر

2019ربيع 65.98جيدغفران محمد مسعود امطير66215170183

ي ابولميدة67215170290
وكة سالم الطشانن مي 

َ
2019ربيع 78.82جيد جدا

ي الرائس68215175011
2019ربيع 69.59جيدفاطمة رجب عبد الغبن

2019ربيع 72.15جيدرتاج وليد احمد رجب69215175343

2019ربيع 69.28جيدسلسبيال جمال المختار بن عيس70215175345

2019ربيع 65.91جيدوفاء محمد سالم القيادي71216175258

2019ربيع 91.68ممت ازنور نزار عبد الحميد الرقيعي72216175271

ي الصادق عزوز73216175277 2019ربيع 63.47مقبولمودة ناج 

2019ربيع 68.31جيدايمان حسن عوض بن فايد74216175446

2019خريف 61.57مقبولهالة الهادي محمد عثمان752081702295

ة احمد علي التوىم76211170502 2019خريف 64.64مقبولامير

وك77212170098 2019خريف 58.71مقبولفادية محمد عل المي 

2019خريف 63.81مقبولهاجر عاشور محمد هندر78212170457

ي محمد محمد مفتاح79213170095
2019خريف 63.7مقبولتهانن

2019خريف 72.63جيداري    ج عبدالعظيم حسن حسن80213170689

2019خريف 62.9مقبولإبتهال محمد محمد هروس81213175018

2019خريف 66.78جيدمروه فتىحي نورالدين االرناؤوط82214170125

2019خريف 63.02مقبولرتاج جمعة محمد القدار83214170191

2019خريف 66.68جيداية المهدي سالم الجالصي84214170222

ي85214170290
2019خريف 65.92جيدحياة أبوالقاسم عل البارونن

2019خريف 74.56جيدسارة عل عبد هللا الزهراء86214170291

ي األشهر87214170485 فاطمة مفتاح جمعة أن 
َ
2019خريف 82.47جيد جدا

يف88214170617 2019خريف 66.17جيدخولة صالح مفتاح الرسر

ن بن سعد89215170013 أصالة شكرى حسير
َ
2019خريف 82.64جيد جدا

2019خريف 72.44جيدايمان امحمد مصطفن عبد هللا90215170023

وك صقر91215170036 2019خريف 70.81جيدلؤلؤة مفتاح مي 

ي92215170040
أسمهان أحمد عل الزطريبن

َ
2019خريف 77.04جيد جدا

2019خريف 62.11مقبولمودة حسن  رمضان بن دخيل 93215170066

ي94215170076 2019خريف 68.29جيدزينب بشير محمد العزيب 

خديجة عمر محمد أبوصبيع 95215170125
َ
2019خريف 76.49جيد جدا

2019خريف 72.07جيداسماء محمود المختار الطبيب96215170126



2019خريف 71.53جيداسيا عثمان حميدة العالم97215170192

ة البشير الهادي الحاتمي98215170291 2019خريف 65.51جيدسمير

2019خريف 69.71جيدإرساء إبراهيم ميالد فريوان99215170310

ي100215170320 2019خريف 72.96جيدشيماء خليفة عبدالسالم ناج 

2019خريف 65.68جيدهاجر عل محمد النعمي101215170430

ي محمد الديب102215170471
2019خريف 66.85جيدخولة مصطفن

2019خريف 68.92جيدحليمة خالد مصطفن عثمان103215170524

مالك محمد عياد عبد الظاهر104215170629
َ
2019خريف 82.15جيد جدا

2019خريف 61.52مقبولإيمان عمر خليفة القريو105215175170

2019خريف 74.27جيدمريم عبدالخالق مفتاح  عبدالحفيظ 106215175351

وصال أحمد مصباح الدبيب107216170323
َ
2019خريف 82.76جيد جدا

انن108216175252 مرام البهلول سالم الجي 
َ
2019خريف 80.06جيد جدا

ن محمد جلبان109216175450 2019خريف 73.56جيديرسا حسير

2020خريف 63.19مقبولمنال يوسف المنير الماجري1102101702021

وك111211170116 ة  محمد أحمد المي  2020خريف 61.74مقبولأمير

2020خريف 67.23جيدنورس جمعة ابوالقاسم التائب112212170281

2020خريف 68.52جيدمبن عبدالحكيم ابوشعفة النفيسر113213170038

2020خريف 67.36جيدسماح سالم مصباح خليفة114213170092

ي إبراهيم محمد اغا115213170136
2020خريف 66.76جيدأمانن

2020خريف 63.32مقبولفاطمه علي محمد شحيمه116214170273

2020خريف 66.55جيدامنة يوسف عبدهللا الككل117214170503

وك سليمان بن سليمان118214170708 2020خريف 63.95مقبولفرح مي 

أمينة أحمد محمد الشوي  هدي119214170727
َ
2020خريف 77.46جيد جدا

2020خريف 67.88جيدنوال خليفة ضيف هللا بن دلة 120214170748

2020خريف 68.21جيدأسماء عبدالسالم مفتاح القمودي121214175017

يف122215170041 2020خريف 73.26جيدأفاق عبد الرحمن عبد هللا الرسر

2020خريف 67.54جيدصفاء السائح الصيد عامر123215170308

2020خريف 58.96مقبولأسماء محمد الفيتوري يزيد124215170387

2020خريف 66.63جيدسمر عل عمر الرقيع125215175014

2020خريف 63.26مقبولفاطمة شعبان عبدهللا رويشه126215175053

ي127215175061
ي محمد عبد الرحمن البوسيفن

2020خريف 69.78جيدتهانن

صفاء احمد محمد ارخيص128215175119
َ
2020خريف 79.32جيد جدا

2020خريف 68.83جيدأروى فرحات فرج المنترص129215175187

2020خريف 69.85جيدمودة عبدالرحمن عبد الحفيظ هروس130215175188

2020خريف 70.52جيدزمزم مفتاح عمار ابورزيزه131216170077

2020خريف 67.32جيدإيناس ابراهيم علي عبدهللا132216170124

بروج محمد عبدالسالم الصغير133216170128
َ
2020خريف 77.88جيد جدا

2020خريف 72.96جيدراوية فؤاد احمد البوراوى134216170260

ي135216170408 ج  رتاج محمد جمال صالح الي 
َ
2020خريف 78.82جيد جدا

2020خريف 59.94مقبولارساء احمد سالم بوفيس136216175398

2020خريف 67.29جيدوصال عبدالسالم سالم ادريدر137217170711

2021ربيع 64.2مقبولخلود عبد اللطيف محمد الزروق1382081702274

2021ربيع 70.75جيدوجدان إبراهيم عظيم عبدهللا1392101702103

ى محمد مفتاح بن عون140212170806 2021ربيع 63.22مقبولبرسر

2021ربيع 64.54مقبولهبه مصطفن ابولقاسم مخرم141213175099

يف142214175149 ن عبدالرزاق اسماعيل الرسر حنير
َ
2021ربيع 78.56جيد جدا

ي143215170004
2021ربيع 69.21جيدايمان احمد محمد الختبن

2021ربيع 65.81جيدإرساء عبداللطيف أحمد أبوحميدة144215170039

2021ربيع 69.17جيدصوفيا زياد عبد الرحمن بن صوفيا145215170062

ي146215170117
 
2021ربيع 72.83جيدمنال مفتاح الهادي المرزوق



2021ربيع 63.4مقبولفاطمه مصطفن خليل دخيله147215170334

2021ربيع 69.11جيدهناء محمود البشير محمد148215170379

2021ربيع 64.36مقبولايناس مصطفن محمد فنان149215170393

2021ربيع 65.4جيدمروة ابراهيم النورى الزطريبن150215170413

2021ربيع 67.56جيدشيماء محمد محمد ساسي151215170422

2021ربيع 68.54جيدإسالم كمال أبو عجيلة طريش152215170428

ن عبدهللا علي الحاتمي153215170650 2021ربيع 63.89مقبولحنير

2021ربيع 70.36جيدمها محمد خليفة الشفرود154215170732

2021ربيع 63.02مقبولإيمان مصطفن محمد فنان155215175092

ة عبدالسالم خليفة هروس156215175110 2021ربيع 64.04مقبولأمير

اكرام اعمار عل االحمر157216170006
َ
2021ربيع 75.8جيد جدا

2021ربيع 66.39جيدفاطمة نوري سالم الصغير158216170029

مروة سالم ابوالقاسم امحمد159216170047
َ
2021ربيع 77.91جيد جدا

2021ربيع 66.61جيدفاطمة محمد عل ضو160216170056

ن محمد حسن161216170067 2021ربيع 74.51جيدامل الحسير

2021ربيع 72.38جيدهناء محمد الزوام الحبيسر162216170079

2021ربيع 73.11جيدرتاج عبد الرزاق عبد السالم البلعزي163216170207

2021ربيع 74.33جيدايمان جمعة ميالد سالم164216170275

لببن جمعة ميالد سالم165216170316
َ
2021ربيع 75.64جيد جدا

2021ربيع 73.03جيدامنة محمد عبدالسالم بن جمعة166216170318

2021ربيع 72.44جيدارساء علي مفتاح العماري167216170555

الهام عثمان زايد العزيب 168216170556
َ
2021ربيع 76.18جيد جدا

2021خريف 68.01جيدمودة خليل عثمان الدرناوي169215170409

ي أعبيسه170216170166
هيام عبد الرزاق المرغبن

َ
2021خريف 75.2جيد جدا


