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 اسى انطانة انرتاعٙ خ

يعدل انفصم األٔل يٍ 

02 % 

يعدل انفصم انثاَٙ يٍ  

02 % 

يعدل انسعٙ انسُٕ٘ يٍ  

22 % 

انًهذٕظ

 اخ

  كتاتح رقًا كتاتح رقًا كتاتح رقًا

1.  
 صٕٛٓد يٕنٕد ْاد٘  أالء

14 
 ستح عشر 

11 
 ثالثح عشر 

 تسعح ٔعشرٌٔ  02
 

0.  
 االء فالح دسٍ عهٙ 

11 
 سثعح عشر 

10 
 اثُٗ عشر 

 تسعح ٔعشرٌٔ  02
 

1.  
 اثٛر فارس ادًد يصطاف 

13 
 خًسح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 ثالثٌٕ فقظ  12
 

2.  
 ادالو قٛس عثد انردٛى عثاس

12  
 ارتعح عشر     

2 
 تسعح فقظ

 اددٖ عشر 01
 

3.  
 جاسىادًد اتراْٛى خهٛفح 

13 
 خًسح عشر 

11 
 ثًاَٛح عشر 

 ثالثح ٔثالثٌٕ  11
 

4.  
 ادًد ستار عثد هللا يذًد 

12 
 عشرج فقظ

12 
 عشرج فقظ 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

1.  
 ادًد عدَاٌ يٓد٘ عهٕ٘ 

14  
 ستح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 اددٖ ٔثالثٌٕ  11
 

1.  
 ادًد يذًد كرٚى يٓٛد٘

12 
 تسعح عشر 

12 
 تسعح عشر 

 ثًاَٛح ٔثالثٌٕ  11
 

2.  
 اسراء دافع جٕاد عٕز٘ 

11 
 سثعح عشر 

11 
 ثًاَٛح عشر 

13 
  خًسح ٔثالثٌٕ 

12.  
 اسالو فارٔق ادًد يذسٍ

13 
 خًسح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 ثالثٌٕ فقظ  12
 

11.  
 اطٛاف دداو زٚداٌ

12 
 عشرج فقظ 

12 
 عشرج فقظ 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

10.  
 افراح ثاير ادًد ذٚاب 

10 
 اثتٗ عشر 

11 
 ثالثح عشر 

 خًسح عشرٌٔ  03
 

11.  
 آّٚ عدَاٌ جًٛم اتراْٛى 

11 
 اددٖ عشر 

2 
 تسعح فقظ 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

12.  
 تتٕل عادل خهف كاظى

13  
 خًسح فقظ 

12 
 ارتعح عشر 

 تسعح ٔعشرٌٔ  02
 

13.  
 تراء ترجس اسًاعٛم دسٌٕ 

11 
 ثالثح عشر 

11 
 ثالثح عشر 

 ستح ٔعشرٌٔ  04
 

14.  
 تقٕٖ قاسى فاضم عهٕاٌ 

10  
 اثُٗ عشر 

13 
 خًسح عشر 

 سثعح ٔعشرٌٔ  01
 

11.  
 ثقال شٓاب ادًد دسٍٛ 

11 
 ثالثح عشر  

13 
 خًسح عشر 

 ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  01
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11.  
 جًال يذًد طعًّ ادًد 

10 
 اثُٗ عشر 

13 
 خًسح عشر

 سثعح ٔعشرٌٔ  01
 

12.  
 جٕاٌ يثارك كرٚى خهف 

11 
 سثعح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 اثُٗ ٔثالثٌٕ  10
 

02.  
 دسٍ عادل شٓاب ادًد 

11 
 ثالثح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  01
 

01.  
 دسٍ عهٙ جثار دًٕد

13 
 خًسح عشر 

11 
 ثالثح عشر

 ثًاَٛح عشر  01
 

00.  
 دٛدر ادًد عهٙ عثاس

10 
 اثُٗ عشر 

13 
 خًسح عشر 

 سثعح ٔعشرٌٔ  01
 

01.  
 خاند فارح دسٍ كاظى 

12 
 تسعح عشر  

11 
 ثًاَٛح عشر 

 سثعح ٔثالثٌٕ  11
 

02.  
 دعاء طارق اتراْٛى عثد 

1 
 ثًاَٛح فقظ 

10 
 اثُٗ عشر 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

03.  
 دعاء يجٛد دًٛد جساو 

12 
 عشرج فقظ 

12 
 عشرج فقظ 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

04.  
 دالل عهٙ خضر عثد

11 
 اددٖ عشر 

11 
 اددٖ عشر 

 اثُٗ ٔعشرٌٔ  00
 

01.  
 دٚار عهٙ يذًد عثاس

11 
 سثعح عشر 

12 
 ارتعح عشر 

 اددٖ ٔثالثٌٕ  11
 

01.  
 رتاب فاضم خهٛم اتراْٛى 

12 
 تسعح عشر 

02 
 عشرٌٔ فقظ 

 تسعح ٔثالثٌٕ  12
 

02.  
 رعد قاسى عثد االيٛر يذًٕد

14 
 ستح عشر 

11 
 سثعح عشر 

 اثُٗ ٔثالثٌٕ  10
 

12.  
 رفم عهٙ يذًد عثاس 

13 
 خًسح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 ثالثٌٕ فقظ   12
 

11.  
 رَدِ داتى دسٍٛ ٔاد٘ عهٙ

11 
 سثعح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 اثُٗ ٔثالثٌٕ  10
 

10.  
 رْاو عثاس عثد خضٛر 

11 
 ثالثح عشر 

1 
 سثعح فقظ 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

11.  
 رٚاض دسٍ عطّٛ يذًد 

12 
 ارتعح عشر 

13 
 خًسح عشر 

 تسعح ٔعشرٌٔ  02
 

12.  
 رٚاو فاضم يصطفٗ جعفر

11 
 سثعح عشر 

11 
 ثًاَٛح عشر 

 خًسح ٔثالثٌٕ  13
 

13.  
 رٚاو فرداٌ ادًد دسٍ 

11 
 ثالثح عشر 

1 
 سثعح فقظ 

 عشرٌٔ فقظ  02
 

14.  
 زْراء اتراْٛى خهٛم يذًٕد

02 
 عشرٌٔ فقظ

02 
 عشرٌٔ فقظ 

 ارتعٌٕ فقظ 22
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11.  
 زُٚة عطا عهٙ دسٍٛ 

11 
 اددٖ عشر 

10 
 اثُٗ عشر 

 ثالثح ٔعشرٌٔ  01
 

11.  
 زُٚح شاكر يذًٕد ادًد 

13 
 خًسح عشر 

12 
 ارتعح عشر 

 تسعح ٔعشرٌٔ  02
 

12.  
 هللا سهًاٌ سارج يذًٕد عثد

11 
 سثعح عشر 

14 
 ستح عشر 

 اثُٗ ٔثالثٌٕ  10
 

22.  
 سارِ يذًد كاظى ردٛى

2 
 تسعح فقظ 

13 
 خًسح عشر 

 ارتعح ٔعشرٌٔ  02
 

21.  
 سرٖ عقٛم فانخ كشكٕل 

12 
 ارتعح عشر 

12 
 ارتعح عشر 

 ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  01
 

20.  
 سعد دداو عثد انردًٍ دًٛد

14 
 ستح عشر 

14 
 ستح عشر 

 اثُٗ ٔعشرٌٔ  10
 

21.  
 سًاح سعد٘ صادق جٕاد 

12 
 عشرج فقظ 

11 
 ثالثح عشر 

 ثالثح ٔعشرٌٔ  01
 

22.  
 صفاء يذًٕد خهف تالل 

12 
 ارتعح عشر 

10 
 اثُٗ عشر 

 ستح ٔعشرٌٔ  04
 

23.  
 صالح دًٕد يجهٙ رعٛد

11 
 ثًاَٛح عشر 

11 
 ثًاَٛح عشر

 ستح ٔثالثٌٕ  14
 

24.  
 صالح صثاح دسٍ عهٙ 

12 
 ارتعح عشر 

12 
 عشرج فقظ 

 ارتعح ٔعشرٌٔ  02
 

21.  
 ضذٗ صانخ سذاب ادًد 

11 
 ثالثح عشر 

11 
 ثالثح عشر 

04 
  ستح ٔعشرٌٔ 

21.  
 ضذٗ يثُٗ كرٚى ظاْر 

12 
 عشرج فقظ 

11 
 ثالثح عشر 

 ثالثح ٔعشرٌٔ  01
 


