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 9102/9191للفصل الدراسي  خريف المستوي الثاني حقوق اإلنسان   نتيجة مادة

 انتمدير انُماط اضى انطانة كٕدانطانة

 B- 2.666 اتراْيى عاطف عثدانعاطٗ عثدانعسيس 190001

 C+ 2.333 ادًد عادل ادًد ريسٖ ضعد 190002

 B+ 3.333 ارٖٔ ايًٍ اتراْيى اتراْيى 190003

 B 3.000 اضًاعيم اتراْيى اضًاعيم 190004

 B- 2.666 ايم دايد ادًد انطيد ادًد 190005

 A- 3.666 اَجٗ ضايخ يذًد يٕضف 190006

 D 1.000 اَص يذًد عثدانفتاح 190007

 B- 2.666 ايح اشرف عثدانعسيس ضيد ادًد عثدهللا 190008

 غياب 0.000 ايح طارق  دطٍ انشٓأٖ 190009

 B 3.000 يذًد دطيٍ انطيد يذًدايتٍ  190010

 A- 3.666 تٕال َاثاٌ تاير ضهيًاٌ 190011

 C+ 2.333 تريس اضايّ اَيص عطيح خهيم 190012

 C- 1.666 تطُيى ْاَٗ يذًٕد 190013

 B+ 3.333 ديُا ضًير انطيد يذًد 190014

 B 3.000 ديُا عثدانغُٗ عثدانعسيس يٕضف 190015

 B+ 3.333 ردًّ اتراْيى دطٍ 190016

 C+ 2.333 رَا ادًد يذًد 190017

 F 0.000 رٔاٌ ادًد اتراْيى ادًد ادًد 190018

 B 3.000 رٔاٌ انطيد دطٍ عهٗ ادًد 190019

 B 3.000 رٔاٌ ايٓاب يذيٗ ضهيًاٌ 190020

 B+ 3.333 رٔاٌ كريى دايد اتراْيى دٔيدار 190021

 B 3.000 رٔاٌ ْاَٗ يذًٕد انطيد يذًد 190022

 B 3.000 رٔاٌ ٔديد اتراْيى يذًد ضالو 190023

 B 3.000 رٔديُا طارق دطيٍ دطٍ ضانى 190024

 B 3.000 ريى يذًد يصطفٗ 190025

 C+ 2.333 ريٓاو َاصر كًال اتٕ جثم  190026

 B- 2.666 ريٓاٌ ضراج انديٍ تٕفيك ضراج يذًد 190027

 C+ 2.333 ضارج يذًد يصطفٗ عهٗ َعًح هللا 190028

 C+ 2.333 ضٓيهح ٔنيد يذًد يصطفٗ انطيد 190029

 C 2.000 ضيف انديٍ ْيثى ضهيًاٌ صُيدق 190030

 D 1.000 عثدانردًٍ خاند ريضاٌ ضهيًاٌ 190031
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 B+ 3.333 عثدانردًٍ عادل يذًٕد 190032

 C 2.000 يٕضف عثدانفتاح عثدانًمصٕدعصاو  190033

 A- 3.666 عهياء طارق اتراْيى 190034

 C- 1.666 عًر يجدٖ صثذٗ يذًد يٕضف جًيع 190035

 B- 2.666 عًر َثيم زكريا يذًد ادًد 190036

 NR 0.000 عًرٔ فايس عثدانعسيس عثدانًجيد 190037

 B- 2.666 فارش دطُيٍ ادًد يتٕنٗ 190038

 B 3.000 يذًد عهٗ عهٗ عهٗ غراتّ فارش 190039

 B 3.000 كارٔنيٍ َاجخ ايهيا اعطٗ جرجص 190040

 D 1.000 كريى طارق َصر انطيد 190041

 B- 2.666 كريى َصر دطٍ يذًد خاطر 190042

 C+ 2.333 كًال اشرف يذًد 190043

 C 2.000 نيديا يددت عازر تأضرٔش دعثيص 190044

 B- 2.666 اضكُدر غسأٖيارن عًاد كايم  190045

 A- 3.666 يارياَا ٔضيى ٔديد صهية 190046

 B 3.000 ياريُا اشرف زكٗ تشاٖ 190047

 C+ 2.333 يازٌ اشرف دطٍ يذًد عهٗ يٕضٗ 190048

 B+ 3.333 يذًد ايًٍ عهٗ يٕضٗ 190049

 F 0.000 يذًد ضهطاٌ يذيٗ عرفاٌ الاردرِ 190050

 A- 3.666 عثدهللا خهفيذًد عثدهللا يذًٕد  190051

 B- 2.666 يذًٕد انطيد عثدانمادر 190052

 C+ 2.333 يرٔاٌ دافظ يذًد 190053

 B- 2.666 يرٔاٌ يذًد ادًد زٔيم 190054

 NR 0.000 يريى اشرف يذًد يذًد شريف 190055

 B 3.000 يريى ياضر يذًد َٕر انديٍ فريد 190056

 B 3.000 عثدانهطيفيصطفٗ صثرٖ يذًد فُدٖ  190057

 B- 2.666 يصطفٗ يذًد جًال 190058

 A- 3.333 يصطفٗ يذًٕد عثدانمٕٖ  190059

 B- 2.666 يُح هللا تاْر يذًد يذًٕد انطًُٗ 190060

 A 4.000 يُح هللا جالل صالح رزق عثيد 190061

 B- 2.666 يَٕيكا عادل عدنٗ ْٔية 190062

 C 2.000 ادًدييار عادل عثدانفتاح يذًد  190063
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 B- 2.666 ييرَا ضًير عهٗ انطيد لطة 190064

 A- 3.666 َدٖ يددت ادًد عثدانًجيد 190065

 NR 0.000 َٓال يذًد يذًٕد يثرٔن 190066

 A- 3.666 َٕاف خاند ادًد شًص 190067

 B- 2.666 عسانديٍ ادًد يذًٕد انطيدَٕر  190068

 B- 2.666 َٕراٌ ايٓاب يرضٗ يٕضف راشد 190069

 C+ 2.333 َٕرْاٌ ضعيد يذًٕد انديراَٗ يذًٕد 190070

 C+ 2.333 ْاجر اشرف كًال دًسأٖ 190071

 C+ 2.333 ُْا عًرٔ يذًد صدلٗ 190072

 B- 2.666 ُْا ياجد َثيّ 190073

 B 3.000 عثدانًُعى يذًد فًٓٗياضًيٍ شٓاب  190074

 C+ 2.333 ياضًيٍ عالءانديٍ يذًٕد راشد 190075

 C+ 2.333 يٕضف فتذٗ يذًد يذًد عاير 190076

 


