
 ئَيظازاُ -ثػكا شواٌَى ئيٍطميصى/ كوليرا شواٌاُ

 ئَيكَىقوٌاغا 

 (Reading & Writing= 2طةِاٌدُ ، Listening & Speaking= 1:  )طةِاٌدُبيٍىتَي 

 

   4 4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى عةزةبى كوزدولوجى كووبيوتةز 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى شوز باش شوز باش ثةضةٌد اتوز حاشً ممموك 1

 دةزٌةضوو ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد الواش ٌاظٍجى الواش امحد عبدالعصيص جاضي 2

 دةزضوو باش باش ٌاظٍجى باش باش ٌاظٍجى ازدواُ فسِاد كسيي 3

 دةزٌةضوو الواش ثةضةٌد الواش الواش الواش الواش اضيا حمىود حطَ 4

 دةزضوو ِةزةباش ِةزةباش ِةزةباش ِةزةباش شوز باش باش اغتى عىس حمىد ضعيد 5

        أظساش عدٌاُ زغيد 6

        اوويد جاضي عبد الكسيي  7

 دةزضوو ِةزةباش ِةزةباش شوز باش ِةزةباش ِةزةباش شوز باش حمىد اوني رمضانايّاُ  8

 دةزٌةضوو الواش باش ٌاظٍجى الواش ٌاظٍجى ثةضةٌد حمطَ مجبمي عميبده  9

 دةزٌةضوو الواش ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى باش الواش مصطفىبريواُ عبداهلل  10

        حطني فّىي يوضف 11

 دةزٌةضوو ثةضةٌد الواش ٌاظٍجى شوز باش شوز باش ٌاظٍجى يمدة خوغابا رنيه 12

        زيديس صاحل جربائين   13

 دةزٌةضوو الواش الواش ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد الواش زيظيٍط أوني ضيد عىس 14

 دةزضوو شوز باش شوز باش شوز باش شوز باش شوز باش باش ٌوزي عضىت زينه 15

 دةزٌةضوو الواش ثةضةٌد الواش الواش الواش الواش غظاُ أمحد ياضني 16



 دةزٌةضوو الواش ثةضةٌد الواش ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد غريشاد خوزغيد وريو 17

 دةزٌةضوو ثةضةٌد ٌاظٍجى الواش باش ٌاظٍجى الواش عمي وسعاُ ابساِيي 18

 دةزٌةضوو الواش ثةضةٌد الواش الواش ثةضةٌد ثةضةٌد  مصطفىويتاُ جمبى حاجي  19

 دةزٌةضوو الواش ثةضةٌد الواش ثةضةٌد الواش الواش وريخاع عبداهلل ضعيد عبداهلل 20

 دةزضوو باش ِةزةباش باش ٌاظٍجى باش باش ٌازيَ لقىاُ ابساِيي حطَ 21

 دةزٌةضوو الواش شوز باش ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد حمىد طاهرٌريطص فازع  22

 دةزضوو ثةضةٌد شوز باش ٌاظٍجى باش باش ٌاظٍجى فسيق عبدالسحيي هناء 23

 دةزضوو باش شوز باش شوز باش شوز باش باش باش ِيمني قيظ عطيد 24

 

  ئَيكَى/ عبوزقوٌاغا 

 

   4 4 4 8 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى عةزةبى كوزدولوجى كووبيوتةز 2طةِاٌدُ  1طةِاٌدُ  زَيصواُ بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزٌةضوو الواش           داليا يادطاز ضعيد عمي 1

 دةزٌةضوو         الواش   ذياز براز حمىد ضميي 2

 دةزٌةضوو الواش           عبداخلالق أمحد أوني 3

 


