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 جؤزي ضةزثةزغتيازي

 
جناةث .د. وعد حمد  2  

 
 
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ذيّ أهياع ُاصس -2

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ضاية ضسباش أمحد -0
 

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة وازذيّ عادي إمساعيى -3
 

  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي   امساعيى كاًساْ امحد -2 ث .ي.د.امساعيى ًوضى ًساد 0
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت  ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة دوُيا خبتياز حطني -0
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ًوهود حمٌد فاطمة -3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي حمٌد داود قٔسًاْ -4
     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة جباز زشطاز امياْ -2 ث .ي.د. اشاد حمٌد كسيٍ 3

 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي زياْ غواْ حمٌد -0

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي فسيػتة حمٌد عصيص -3

ي د حممد مصطفى عثمان ث 4  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي غوَخاْ عٌس ًري كان-2 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ئةويّ قادز زضوي -0
 

ٓيوني أُوز عوي -3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي خضرًسوة عادي -2 ث .ي.د. ضعيد عٌس ابسآيٍ 5
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة مصطفىُياْ قادز محة -0

 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة زياْ حميٌد حطّ-3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي أمحدُةوشاد  بسامب -4
ي د. إدريس حممد طاهر ث 6  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي طاهرزياْ جوٓس -2 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة غاُاش أُوز عٌس-0
 



مصطفىئةظني ياضني -3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 

حطّ عثمانث .ي.د. ضتاز  7      ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة فسِٓط خدز محصة-2 
 

    ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضوًَا ضسكوت إمساعيى-0
 

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت كوثر مودي شعداهلل-3
 

ضسداز بري خدزث .ي.د.  8  ضةزثةزغتيازي شاُطيت لائيىيً عبداهغفوز ابسآيٍ-2 
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي دوُيا خبتياز حطني-0
بيدايَ حمطّ أكسَ-3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي فسِٓط خدز محصة-2 ث .ي.َ.حمٌد صاحل عوي 9

  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي  ثةياَ جوٓس جعغس-0
 

كاباْ صاحل ضويٍ-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة غيدا ضويٌاْ شيّ اهديّ-2 ث .ي.د. ُبيى حمطّ ُاصس 22
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي كواذيّ كيفي ًاًِد-0
مصطفىضازا غيدة -3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 

 

حبيب حِا ًِصوزث .ي.د.  22     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة مصطفىئةظني ياضني -2 
 

    ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي مصطفىضازا غيدة -0
 

كاُياو ئوًيَد ضويٌاْ-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ديالْ كسيٍ كسيٍ=2 ب .ي.د. ايوب صابس كسيٍ 20
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة خضرًسوة عادي -0

 

طىئيٌاْ كةوكةش عود -3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ًٔاباد إدزيظ قادز-2 ب .ي.د.ًوفق جويى أمحد 23

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت شاُطتيطةضةضةزثةزغتيازي  ئاكاَ خطسوَ ضةتوَ-0
 

حمٌد داود قٔسًاْ-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة فسيػتة حمٌد عصيص-2 ث .ي.د.حمٌد عبداهلل محد 24
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ظياْ أزاش إبسآيٍ-0



ضوًَا ضسكوت إمساعيى-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة عبداهلل فاضلضاُا -2 ث.ي .َ.دهػاد عٌس عبداهسحيٍ 25
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ئاغيت حمٌد كاكةويظ-0
عوي حمٌود شيماء-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت شاُطتيطةضةضةزثةزغتيازي  

 

ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي   ٓةهَطةُطاُدُي ثةزوةزدةييطةز  ضططظ لائيىيً عبداهغفوز ابسآيٍ-2 ب ي.د.أضعد محيد إمساعيى 26
 ثةزثجججةةةةةثججةزوةزدةيي

 

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة بيدايَ حمطّ أكسَ-0
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي كاباْ صاحل ضويٍ-3
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ٓيوني أُوز عوي-4

               ضةزثةزغتيازي شاُطيت امساعيى كاًساْ امحد-2 ث .ي.د. ضاًاْ قادز ًوهود 27
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي مصطفىضازية ضويٌاْ -0

 ثةزوةزدةييضةزثةزغتيازي  ضةزويّ صباح جالي-3
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة مصطفىضازية ضويٌاْ -2 ث.ي.د.عصيص عبداهلل عصيص 28

 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة زياْ عوي إبسآيٍ-0
 

ًوهود حمٌد فاطمة-3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 
. شريزاد عسيس طىث .ي.د 29  ضةزثةزغتيازي شاُطيت طىئيٌاْ كةوكةش عود -2 

  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةييضةزثةزغتيازي                                                             ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي إمياْ ٓيوا عٌس-0
 

ُةوشاد  بسامب أمحد-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ضوازة جعفس خةالت-2 ث.ي.د.حيدز جالي امساعيى 02
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة صباح إمساعيى شيماء-2
 

محدأًنيناظم ظيِوَع -3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضسباش أمحدضاية -2 ث .ي.د. ُٔوة قادز حمٌد 02

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي وازذيّ عادي إمساعيى-0

عٌس طاهردزوود -3  ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  
 

ٓيوا محد عصيصي د.  ث 00      ضةزثةزغتيازي شاُطيت إمياْ ٓيوا عٌس-2 
 



   ثةزوةزدةييضةزثةزغتيازي  زياْ حميٌد حطّ-0
 

ئاضوَ ُعٌت ضعيد-3      ضةزثةزغتيازي شاُطيت  
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي الظني دهيَس صاحل-2 ث.ي.َ طوالَهة حمٌد  فسج 03
  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ثةزوا صالح عبداجلباز-0

 

ضسا زًصي مجيى-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت 
 

. زغاد حطّ حمٌودث.ي.د 04     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة غوَخاْ عٌس ًري كان-2 
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ُوز صالح اهديّ عبداهسمحّ-0
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي صباح إمساعيى شيماء-3

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي عثمان مظفرًةزشية -4
ضويٍ محد عثمانَ.د.  05  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي عوزير مسايلامساعيل -1 

 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ذيّ أهياع ُاصس-0
 

 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  بةٓاز ًوهود حمٌد-3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي كوثر مودي شعداهلل-4
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة صاحل الظني دهيَس-2 َ.د. قاضٍ فوشي أمحد 06

 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ثةزوا صالح عبداجلباز-0
 

  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضسا زًصي مجيى-3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي  ضوازة جعفس خةالت-2 ث.ي.د.كازواْ ومساْ قادز 07

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ئاكاَ خطسوَ ضةتوَ-0

صٔيب حمٌد عصيص-3  ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي عمر نورو أمساء-1 َ.ي زوُاع يعقوب ضوال 08
 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ًٔاباد إدزيظ قادز-0

 

قادز زضويئةويّ -3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 

عبداهلل مؤيدَ.ي. طؤظاز  09     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة طاهرزياْ جوٓس -2 
 

   ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي بةٓاز ًوهود حمٌد-0
 

كاُياو ئوًيَد ضويٌاْ-3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 



      ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ئاغيت حمٌد كاكةويظ-2 َ.ي.تواُا حمٌد كان أُوز 32
 

  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي زياْ عوي إبسآيٍ-0
 

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ئاضوَ مجاي صادق-3
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ُوز صالح اهديّ عبداهسمحّ-2 َ.ي أمحد عبداهسمحاْ أمحد 2
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ٓاوُاش ٓادي عصيص-0
الزا ُاصح عٌس-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 

 

جنٍ اهديّ خدجيةَ.ي. 30  ضةزثةزغتيازي شاُطيت قادز كسيٍ امحد-2 
    ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي عبداهلل فاضلضاُا -0

 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي غيدا ضويٌاْ شيّ اهديّ-3

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي عوي حمٌود شيماء-4
   ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ثةزثجججةةةةةثججةزوةزدةيي  ٓةهَطةُطاُدُي ثةزوةزدةييطةز  ثةزثجججةةةةةثججةزوةزدةييضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي   ٓةهَطةُطاُدُي ثةزوةزدةييطةز  قادز كسيٍ امحد-2 .طالزة فؤاد حطّدَ. 33

 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ديالْ كسيٍ كسيٍ-0
 

 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ًائدة ًطعود ضفس-3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ئاضوَ مجاي صادق-4
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي حويٌة كاكى ُادز-2 َ. طوالهَة ياضّ بلس 34

 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ضيداد أًني ًاًػني-0
 

عثمانشيتوْ أشاد -3    ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي  
 

دياز عوي زضويَ.ي. 35  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي غاُاش أُوز عٌس-2 
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة كواذيّ كيفي ًاًِد-0

 

 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ضةزويّ صباح جالي-3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي صٔيب حمٌد عصيص-4
قاضٍ جباز كاظمَ.ي. 36  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ضيداد أًني ًاًػني-2 

 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  ظياْ أزاش إبسآيٍ-0
 

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة محدأًنيناظم ظيِوَع -3
 



 
 

 وعد حممد جناة صربيد. ث.

 زِآيَِاْضةزؤكي هيَرُةى بيِني و 

حيدر عثمان َ.ي.ئاظاْ 37  ضةزثةزغتيازي شاُطيت  عمر نورو أمساء-1 
 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ًائدة ًطعود ضفس-0

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة عثمان مظفرًةزشية -3
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ئاضوَ ُعٌت ضعيد-4

     ضةزثةزغتيازي شاُطيت  امساعيل عوزير مسايل-1 َ.ي. أظني جوٓس عوي 38
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي مصطفىُياْ قادز محة -0
عثمانشيتوْ أشاد -3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 

 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي جباز زشطاز امياْ-2 َ.ي. ئةظني ًغديد محداًني 39
 ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة  زياْ غواْ حمٌد-0

 

ثةياَ جوٓس جعغس-3     ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة 
 

 ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي ثةزذيّ غةوهي ححي-2 َ.ي.الُة عوُي ثري خدز 42
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة حويٌة كاكى ُادز-0

 

الزا ُاصح عٌس-3  ضةزثةزغتيازي ثةزوةزدةيي 
    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ثةزذيّ غةوهي ححي-2 َ.ي. زاش  وهي  عوي 42

 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت ضةزثةزغتيازي شاُطتيطةضة ٓاوُاش ٓادي عصيص-0
 

    ضةزثةزغتيازي شاُطيت عٌس طاهردزوود -3
 


