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 انُتٍجت انًردهت انذراست  االسًاء ث

 يكًم االونى انصبادٍت أدوذ عثذ زٌذاى خلف 0

 راسب االونى انصبادٍت أدوذ تاسل عٌٍذ عٍذاى 5

 يكًم االونى انصبادٍت أدوذ جثار لطٍف جاسن 3

 يكًم االونى انصبادٍت دسٍي علً شاكر عثذ الوجٍذ 4

 َاجخ االونى انصبادٍت داًٍح فالح هسهر عثاش 5

 َاجخ االونى انصبادٍت رفذ سعذ طالة رؤوف  6

 يكًم االونى انصبادٍت سفٍاى ٌاش كاظن عثذ هللا 7

 يكًم االونى انصبادٍت شهذ دسٍي صادة دٌىاى 8

صالخ عثذ األهٍر عثذ  علً 9

 اإلخىج

 راسب االونى انصبادٍت

 يكًم االونى انصبادٍت علً كاظن تشارج فرهىد  01

 َاجخ االونى انصبادٍت غساى هذوذ غساى عثذ الجثار  00

فٍصل قصً إسواعٍل عثذ  05

 الطٍف
 راسب االونى انصبادٍت

 يكًم االونى انصبادٍت هرٌن ٌاسر رفعت هرهىى 03

 يكًم االونى انصبادٍت ًىر الخٍر ثاهر طاهر 04

 انُتٍجت انًردهت انذراست  االسًاء ث

 َاجخ انثاٍَت انصبادٍت ادوذ زهٍر صالخ عثذ هللا 0

 َاجخ انثاٍَت انصبادٍت دسام ادوذ شهاب ادوذ 5

 َاجخ انثاٍَت انصبادٍت دٍذر دسٍي دوذ ساجت 3

 راسب انثاٍَت انصبادٍت دعاء فؤاد عثذ الردوي عٍسى 4

 َاجخ انثاٍَت انصبادٍت رسىل عثذ هللا زاٌر دافع 5

 َاجخ انثاٍَت انصبادٍت زٌٌح دسي عثذ علٍىي علىي 6

 َاجخ انثاٍَت انصبادٍت شهذ علً داهذ اًجٍذي 7

 راسب انثاٍَت انصبادٍت علً قذطاى عذًاى كاظن 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُتٍجت انًردهت انذراست  االسًاء ث

 َاجخ انثانثت انصبادٍت أسايت دًذي خًاش يهذي 0

 يكًم انثانثت انصبادٍت خانذ جًال جبىري ادًذ 5

سريذ َجاح عبذ انغفىر سعذ  3

 هللا

 يكًم انثانثت انصبادٍت

 َاجخ انثانثت انصبادٍت شهذ جًال عبذ انعسٌس 4

 َاجخ انثانثت انصبادٍت عهً دُىٌ يجٍذ جٍاد 5

 عهً عبذ انرزاق دًىدي 6

 دسىٌ

 َاجخ انثانثت انصبادٍت

 َاجخ انثانثت انصبادٍت َذٌى كفاح يذًذ فخري 7

هذٌر سعذ عبذ انًذسٍ  8

 دسٍٍ

 َاجخ انثانثت انصبادٍت

 َاجخ انثانثت انصبادٍت ٌىسف ثائر شًسً بتاوي 9

 َاجخ انثانثت انصبادٍت ضٍاء صالح كًال يصطفى 01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُتٍجت انًردهت انذراست  االسًاء ث

 َاجخ انرابعت انصبادٍت صالح هادي عبذ كُاوي 0

 يكًم انرابعت انصبادٍت عهً دسٍٍ دٍذر شالل 5

 َاجخ انرابعت انصبادٍت عهً عبذ انستار نطٍف جاسى 3

 َاجخ انرابعت انصبادٍت كرار فرداٌ جىاد عبذ جىاد 4

 َاجخ انرابعت انصبادٍت يذًذ دًسة يذسٍ دسىٌ 5

 َاجخ انرابعت انصبادٍت يذًذ فارش طارش جىاد 6

 َاجخ انرابعت انصبادٍت يرواٌ زهٍر صادب دسىٌ 7


