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 الدنتـــْراِ / اللغـــــــ٘                                                 

 

اخللفٔ٘  التكدٓهقياٗ  االصه الزباعٕ ت

 العلنٔ٘

 ىتٔج٘ االمتحاٌ

 ىاجح متطابك٘ العام٘ صفاٛ ىصزاهلل رداو جاصه 1

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ٍياٛ عباظ صلناٌ عياد 2

 ىاجح٘ متطابك٘ تعْٓض متضزرًٓ   امحدحمنْدحضنياصزاٛ  3

 ىاجح متطابك٘ تعْٓض  متضزرًٓ   ّلٔد عبداهلل امحد مزّح 4

 ىاجح٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ آٓ٘ احضاٌ صادم جعفز 5

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ اىعاو جبار عبد جعفز 6

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ ىبأ عاٍز امساعٔل خلف 7

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ حمندمخٔطلكاٛ خضري  8

 

                                                 

 

                                               

 

 األدبالدنتـــْراِ /                                                    

  

اخللفٔ٘  التكدٓهقياٗ  االصه الزباعٕ ت

 العلنٔ٘

ىتٔج٘ 

 االمتحاٌ

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ رّمٕ  ٍدٚ صَْٔد سرسّر 1

 ىاجح متطابك٘ العام٘ صلٔه امحد ابزأٍه صبع 2

 ىاجح متطابك٘ تعْٓض متضزرًٓ   حمند صلناٌ حضني صامل 3

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ ىرباظ جالل عباظ عبد 4

 راصب متطابك٘ العام٘ ّصاو جعفز مَدٖ محشٗ 5
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 / اللغـــــــ٘ ماجضتري                                                        

 ىتٔج٘ االمتحاٌ اخللفٔ٘ العلنٔ٘ التكدٓهقياٗ  االصه الزباعٕ ت

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ امياٌ علٕ صعدٌّ ابزأٍه 1

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ مٔضه مسري حمند صبع 2

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ اصزاٛ مجع٘ عبْد علٕ 3

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ صَٔل٘ ميغد عبد جْاد 4

 ىاجح متطابك٘ العام٘ حمند مجَْر عاطٕ حبز 5

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ رعا فاضل عباظ علٕ 6

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ عذٚ رعٔد محْد خضري 7

 ىاجح متطابك٘ العام٘ مَيد جبار صحاب مطز 8

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ىدٚ جاصه محد جاصه 9

 ىاجح متطابك٘ العام٘ راٜد مشٍز صحاب مطز 11

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ّجداٌ حاسو نزٓه محٔد 11

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ بدرٓ٘ نيعاٌ صعدٌّ عفٔل 12

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ٌافزاح حمند مجع٘ ما خيا 13

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ رغد علٕ حباّ علٕ 14

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ داّد حياٌ حامت علْاٌ 15

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ سٍزاٛ غادر ٍلٔل حضني 16

 ىاجح متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ حئٙ عباظ حمند ناظه 17

 ىاجح٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ ّصياٛ تزنٕ حمند خاجٕ 18

 ىاجح متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ علٕ ابزأٍه صبار حضني 19

 ىاجح متطابك٘ تعْٓض متضزرًٓ ناظه علٕ جزادعكٔل  21

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ اسل ىعناٌ داّد صلناٌ 21

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ صجٙ ثامز عَاب خملف 22

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ سٍزاٛ صالو عبد ناظه 23

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ رٓه خلٔل ابزأٍه حضني 24

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ مسريٗ صلٔناٌ محٔد جاصه 25

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ دعاٛ عامل ابزأٍه صلناٌ 26

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ رؤٚ حضني ّادٖ حمند 27

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ ىْرِ جمٔد عشاّٖ مَدٖ 28

 راصب متطابك٘ العام٘ عالٛ عْاد ىاصز صَٔل 29

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ دٓاىا ىدٓه ٍادٖ علٕ 31

 راصب متطابك٘ العام٘ حضني عباظ ّصاو صامل 31

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ مزّٚ صالو علٕ حضني 32

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ ىْر صعد جالل عالل 33

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ ٍدٓز دمه عبداهلل مخاظ 34

 راصب متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ حٔدر عامز حضني رصْل 35

 راصب متطابك٘ اخلاص٘اليفك٘  بارم عبد الزصْل عصناٌ عبْد 36

 راصب متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ حضني صبار علٕ حمند 37

 راصب متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ حمند ٍادٖ جاصه محْدٖ 38
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 األدب /  ماجضتري                                                            

 االمتحاٌىتٔج٘  اخللفٔ٘ العلنٔ٘ الكبْلقياٗ  االصه الزباعٕ ت

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ امساٛ نامل ميصْر محد 1

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ّصً حضً ٍادٖ خلٔل 2

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ صجٙ ابزأٍه بدر امحد 3

 ىاجح متطابك٘ العام٘ عبد الكادر لطٔف محادٖ عبداهلل 4

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ عٔناٛ امحد حضني عٔضٙ 5

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ علّٕرّد مْسر عنز  6

 ىاجح متطابك٘ العام٘ ثامز علٕ مَدٖ مخٔط 7

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ غفزاٌ ٍّٔب ميصْر حضني 8

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ٍدٓل سٓد حضً مشعل 9

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ اطٔاف حمند عهز حمنْد 11

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ ىْر فاضل امساعٔل عبٔب 11

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ امريٗ خري اهلل مَدٖ مجعُ 12

 ىاجح٘ متطابك٘ العام٘ رغد علٕ جاصه حضني 13

 ىاجح٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ سبٔدِ جالل جاصه مخٔط 14

 ىاجح متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ عادل رداو عبد عشٓش 15

 ىاجح متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ مالو علٕ صلناٌ طزد 16

 ىاجح متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ عبْد امحدحمند صامٕ  17

 ىاجح٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ مسٔعُ جمٔد حضً علٕ 18

 ىاجح متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ امحد عبد اخلالل اصْد جاصه 19

 ىاجح٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ حيني حضني علٕ حٔدر 21

 ىاجح٘ متطابك٘ تعْٓض متضزرًٓ غفزاٌ فاضل ابزأٍه جاصه 21

 راصب متطابك٘ العام٘ عباظ  فاضل حمٔبط مغَٔد 22

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ ٍب٘ غاسٖ عنزاٌ جزٓدٖ 23

 راصب متطابك٘ العام٘ امحد صباح دآح محادٖ 24

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ لبيٙ عبدالهزٓه عبد عباظ 25

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ مزّٗ حامت جضاو ىاصز 26

 راصب٘ متطابك٘ العام٘ امياٌ لطٔف حضً ناظه 27

 راصب متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ ٍاعه صعْد حضني رمٔض 28

 راصب٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ مزّٗ رعٔد محٔد عباظ 29

 راصب متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ حكٕ امساعٔل ابزأٍه علْاٌ 31

 راصب٘ متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ فاطنُ عبدالٍْاب مخٔط حضً 31

 راصب متطابك٘ اليفك٘ اخلاص٘ جمٔد عبدحمند عدىاٌ  32

 


