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جناٗث .ي.د. وعد حمد  ث .ي.د.امساعيى ًوضى ًساد عبداهطٌيع  اوًس اشراء 2   
زِؤَذي شةممة  

 واُةكاُياْ ثيَصلةش
 دةكةْ

 ث .ي.َ طوالَهة حمٌد  فسج ث .ي.د ضسداز بري خدز اّات جنه ادًٓ حمند 0

جناٗث .ي.د. وعد حمد  عسٓس ابرأٍه نيبةهَ 3  ث .ي.د.امساعيى ًوضى ًساد 

 َ .د. زشاد حطّ حمٌود ث .ي.َ طوالَهة حمٌد  فسج رؤٓا شٔاميد حمنْد 4

  َ .ي. طوالهَة ياضّ بلس َ .د. زشاد حطّ حمٌود شراب عبدالصنٔع اّمر 5

زِؤَذي  يةكصةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

 ث .ي.د ضسداز بري خدز َ .ي. طوالهَة ياضّ بلس مرّٗ جيلٕ ظرٓف 6

 َ .د. زشاد حطّ حمٌود ث .ي.د.امساعيى ًوضى ًساد مَاباد ازٓسخاٌ اّدل 7

 ث .ي.َ طوالَهة حمٌد  فسج َ .ي. طوالهَة ياضّ بلس عسالدًٓ جنه الدًٍٓاجرٗ  8

  َ .ي. طوالهَة ياضّ بلس َ .د. زشاد حطّ حمٌود شلٔه قادر ٓاوذيّ 9

زِؤَذي  دووشةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

 َ .د. زشاد حطّ حمٌود ث .ي.د ضسداز بري خدز ظٔخْ شعٔد ٓيظت 22

 ث .ي.د.امساعيى ًوضى ًساد ث .ي.َ طوالَهة حمٌد  فسج الدًٓ مْلْدٍٔنً مشض  22

جناٗث .ي.د. وعد حمد  ِّ ردِ عاصٕ غفْر 20  ث .ي.د ضسداز بري خدز 

جناٗث .ي.د. وعد حمد  ث .ي.د.امساعيى ًوضى ًساد حمند اىْر حمند 23  
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  ث .ي.د. اشاد حمٌد كسيٍ ث .ي.د. ضعيد عٌس ابسآيٍ ابرأٍه ٓاشني حصني 2
زِؤَذي شةممة  

 واُةكاُياْ ثيَصلةش
 دةكةْ

عبداهلل مؤٓدَ.ي. طؤظاز  لكناٌ عسالدًٓ برييظاْ 0  ث .ي.د. ُٔوة قادز حمٌد 

عبداهلل مؤٓدَ.ي. طؤظاز  علٕ صادق ثةياَ 3  َ .د. ٓيوا محد عصيص 

 ث .ي.د. ضعيد عٌس ابسآيٍ َ .د. ٓيوا محد عصيص لكناٌ عسالدًٓ ضساخاْ 4

  َ.د. قاضٍ فوشي أمحد ث .ي.د. اشاد حمٌد كسيٍ فارط شلٔناٌ زةوةش 5
زِؤَذي يةكصةممة  

 واُةكاُياْ ثيَصلةش
 دةكةْ

عبداهلل مؤٓدَ.ي. طؤظاز  ث .ي.د. ُٔوة قادز حمٌد شرًّٓ حمند حمنْد 6  

 َ .د. ٓيوا محد عصيص َ.د. قاضٍ فوشي أمحد مسري طٔب عبداهلل 7

 ث .ي.د. اشاد حمٌد كسيٍ ث .ي.د. ضعيد عٌس ابسآيٍ رؤّف كرٓه شةُطة 8

عبداهلل مؤٓدَ.ي. طؤظاز  ث .ي.د. اشاد حمٌد كسيٍ فرٓدٌّ امحد  شةيدا 9   
زِؤَذي  دووشةممة  

 ثيَصلةش واُةكاُياْ
 دةكةْ

 ث .ي.د. ُٔوة قادز حمٌد َ.د. قاضٍ فوشي أمحد فرٓعت٘ ْٓىض عنر 22

 َ.د. قاضٍ فوشي أمحد ث .ي.د. ُٔوة قادز حمٌد ٓاشني غفْر طةوٓةز 22

 ث .ي.د. ضعيد عٌس ابسآيٍ َ .د. ٓيوا محد عصيص ئاراو حمند حصً 20
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ٖ د. إدرٓض حمند طاٍر ث ازشد عبداهلل عباس 2 ٖ د حمند مصطفٙ عثناٌ ث    
زِؤَذي شةممة  

 واُةكاُياْ ثيَصلةش
 دةكةْ

 

جنٍ اهديّ خدجيَ٘.ي. بةهني ًصري ُيب 0  ث.ي.د.حيدز جالي امساعيى 

عسٓس عبداهلل عسبسٖ د.  ث ث.ي.د.حيدز جالي امساعيى ًاَ كسيٍ خطاببةهني  3  
عسٓس عبداهلل عسبسٖ د.  ث ثؤال  قاضٍ  عبداهسمحّ 4 حٔدر عثناٌ َ.ي.ئاظاْ   

عسٓس عبداهلل عسبسٖ د.  ث زياْ  شياد  كيٍ 5 ٖ د. إدرٓض حمند طاٍر ث    

زِؤَذي  يةكصةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

حٔدر عثناٌ َ.ي.ئاظاْ يوضف طٔبشٔوة  6  ث.ي.د.حيدز جالي امساعيى 

ٖ د حمند مصطفٙ عثناٌ ث ًرياْ  طارق ظٔناء 7 جنٍ اهديّ خدجيَ٘.ي.   

حٔدر عثناٌ َ.ي.ئاظاْ خضس رمضاٌغائب  8 ٖ د. إدرٓض حمند طاٍر ث   

ٖ د. إدرٓض حمند طاٍر ث كيواْ ضتو ضوازة 9 جنٍ اهديّ خدجيَ٘.ي.  دووشةممة  زِؤَذي   
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

 

ٖ د حمند مصطفٙ عثناٌ ث طةشبني شياد كسيٍ 22  ث.ي.د.حيدز جالي امساعيى 

ٖ د حمند مصطفٙ عثناٌ ث ث.ي.د.حيدز جالي امساعيى ًضعب اشاد حمٌد حمي اهديّ 22  

عسٓس عبداهلل عسبسٖ د.  ث ٓدى  شياد  فيضى 20 حٔدر عثناٌ َ.ي.ئاظاْ   

جنٍ اهديّ خدجيَ٘.ي. ئاضؤ مجاي صادق 23 عسٓس عبداهلل عسبسٖ د.  ث   
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  ب .ي.د. ايوب صابس كسيٍ ب .ي.د.ًوفق جويى أمحد امياْ حيدز  ًوهود 2

زِؤَذي ضيَصةممة  
 ثيَصلةشواُةكاُياْ 

 دةكةْ

ضويٍ محد عثناٌَ.د.  ب ي.د.أضعد محيد إمساعيى اضعد  طارقامياْ   0  

ضويٍ محد عثناٌَ.د.  ديالْ  شزاز  كسيٍ 3  ب .ي.َ.حمٌد صاحل عوي 

ضويٍ محد عثناٌَ.د.  ب .ي.د. ايوب صابس كسيٍ زويدة  ياضني حمٌد 4  

.ي.د.ًوفق جويى أمحدب  ب .ي.َ.حمٌد صاحل عوي زياْ  فيضى  اضعد 5   

زِؤَذي  ضوازَشةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

بٔصتٌْ طُ مصطفَٙ.د.  محد اغا عوي  زٍراء 6  ب ي.د.أضعد محيد إمساعيى 

ضويٍ محد عثناٌَ.د.  ضاجدة  ُيب  عبداهلل 7  ب .ي.َ.حمٌد صاحل عوي 

طُ مصطفٙ بٔصتٌَْ.د.  ب .ي.د.ًوفق جويى أمحد ضآسة  صاحل  حمٌد 8  

  ب .ي.د. ايوب صابس كسيٍ ب .ي.َ.حمٌد صاحل عوي ضويٌاْ  خوف  مساء 9

زِؤَذي  ثيَِحصةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

بٔصتٌْ طُ مصطفَٙ.د.  ب ي.د.أضعد محيد إمساعيى ضلاال  فسٓاد  بالي 22  

بٔصتٌْ طُ مصطفَٙ.د.  شاكاو ياضني زمحاْ 22 كسيٍب .ي.د. ايوب صابس    

ضويٍ محد عثناٌَ.د.  خضر رمضاٌ فاطن٘ 20  ب .ي.د.ًوفق جويى أمحد 

 ب ي.د.أضعد محيد إمساعيى ب .ي.د. ايوب صابس كسيٍ ٓاوُاش زقيب صاحل 23
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طُث .ي.د. شريشاد  عصيص  ًصري كسيٍ خاْبصاز  2   ث .ي.د. حبيب حِا ًِضوز 

زِؤَذي ضيَصةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

ئةظني جوٓس عويَ.ي. ث.ي َ.دهصاد عٌس عبداهسحيٍ محد  زشيد  امحد 0  

 َ.ي. تواُا حمٌد كان أُوز ث .ي.د. ُبيى حمطّ ُاصس زيريّ ُاًق ابوبلس 3

ئةظني جوٓس عويَ.ي. امساعيى  ضعديضسٓد   4 طُث .ي.د. شريشاد  عصيص    

  ث .ي.د. ُبيى حمطّ ُاصس ث .ي.د. حبيب حِا ًِضوز دازةواْ  ضياح شلطاى٘ 5

زِؤَذي  ضوازَشةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

ئةظني جوٓس عويَ.ي. مسية خويى اُوز 6 طُث .ي.د. شريشاد  عصيص    

 ث.ي َ.دهصاد عٌس عبداهسحيٍ َ.ي. تواُا حمٌد كان أُوز حمٌدمسية  قاضٍ  7

طُث .ي.د. شريشاد  عصيص  شعباْ  عبداهسمحاْ  عبداهلل 8  َ.ي. تواُا حمٌد كان أُوز 

  ث .ي.د. ُبيى حمطّ ُاصس َ.ي. تواُا حمٌد كان أُوز صٔيب حمٌد عصيص 9

زِؤَذي  ثيَِحصةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

 ث .ي.د. حبيب حِا ًِضوز ث .ي.د. ُبيى حمطّ ُاصس حمٌد لطٔفطويَِة  22

ئةظني جوٓس عويَ.ي. ث.ي َ.دهصاد عٌس عبداهسحيٍ ٓدى عبداهلل حمٌد 22  

 ث.ي َ.دهصاد عٌس عبداهسحيٍ ث .ي.د. حبيب حِا ًِضوز قادز  لطٔفئاكؤ  20
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حطّ عثناٌث .ي.د. ضتاز  ضويٌاْ عبداهلل االء  2   ث .ي.د.حمٌد عبداهلل محد 

زِؤَذي ضيَصةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

كازواْ ومساْ قادزَ.د.  امياْ  ازضالْ  كسيٍ 0  ث .ي.د. ضاًاْ قادز ًوهود 

حطّ عثناٌث .ي.د. ضتاز  َ.د. عٌاد عٌس بدزاهديّ بةُاشيس حمٌود امحد 3  

 َ.د. عٌاد عٌس بدزاهديّ ث .ي.د.حمٌد عبداهلل محد بةُدة  ًاكون  حيدز 4

حطّ عثناٌث .ي.د. ضتاز  ث .ي.د. ضاًاْ قادز ًوهود امحد  كاظهتاظاْ   5   

زِؤَذي  ضوازَشةممة  
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

حطّ عثناٌث .ي.د. ضتاز  تسيفة  قاضٍ  قادز 6 كازواْ ومساْ قادزَ.د.    

كازواْ ومساْ قادزَ.د.  زياْ  كٌاي عوي 7  ث .ي.د.حمٌد عبداهلل محد 

 ث .ي.د. ضاًاْ قادز ًوهود َ.د. عٌاد عٌس بدزاهديّ زيصاْ عصيص حاجي 8

كازواْ ومساْ قادزَ.د.  ضاُا ضِطس جعفس 9   َ.د. عٌاد عٌس بدزاهديّ 

ثيَِحصةممة   زِؤَذي 
 واُةكاُياْ ثيَصلةش

 دةكةْ

 ث .ي.د. ضاًاْ قادز ًوهود َ.ي. دياز عوي زضوي ضاشطاز ُوشاد  ياضني 22

حطّ عثناٌث .ي.د. ضتاز  َ.ي. دياز عوي زضوي عوي حمٌود ظٔناء 22  

حطّ عثناٌث .ي.د. ضتاز  صويف  فائق ًِةت  20  َ.ي. دياز عوي زضوي 

كازواْ ومساْ قادزَ.د.  َ.ي. دياز عوي زضوي جنٍُيطا ضريواْ  23  

 

 آيَِاْهيَرُةى زِ


