
 ْاوي َاَؤضتاياتى ضةزثةزغتيازي شاْطتى و ثةزوةزدةيي قوتابياتي زِاٖيَٓةزى ثؤيي ضوازةّ ية بةغي فيصيو
 0200 – 0202بؤ ضايَى خويَٓدْي 

 ٖةيَطةْطاْدْي ثةزوةزدةيي ٖةيَطةْطاْدْي شاْطيت قوتاخباْةي زِاٖيَٓإ ْاوي قوتابي ش
ضسداز بري خدزث .ي.د.  9،8،7غانازي بٓةزِةتي  هائيٌيَ عبدايغفوز ابساٖيِ 2  ب ي.د.أضعد محيد إمساعيٌ 

ث .ي.د. ضاَإ قادز َويود   9،8،7بسِيازي بٓةزِةتي  امساعيٌ ناَسإ امحد 0  ث .ي.د.امساعيٌ َوضى َساد 

جنِ ايدئ  خدجيةّ.ي. 9،8،7نؤذاني بٓةزِةتي  قادز نسيِ امحد 3  ّ.د.طالزة فؤاد حطٔ 
حيدر عثمان ّ.ي.ئاظإ دازةتووي نضإ ئاَادةيي عمر نورو أمساء 4  ّ.ي زوْاع يعكوب ضوال 

ضًيِ محد  عثمانّ.د.  ّ.ي. أظني جوٖس عًي 9،8،7دةزضيُي بٓةزِةتي  امساعيل عوزير مسايل 5  

 ّ.ي. ئةظني َغديد محداَني ث .ي.د. اشاد حمُد نسيِ  9،8،7ضوََاي بٓةزِةتي  جباز زشطاز اميإ 6
 ّ.ي.الْة عوْي ثري خدز ّ.ي. زاش  ويي  عًي 9،8،7شةيتوْي بٓةزِةتي  ثةزذئ غةويي ححي 7
 ّ .ي. طواليَة ياضٔ بهس ّ.ي.الْة عوْي ثري خدز دواْاوةْدي ٖةْازةى تيَهةالَو حًيُة نانٌ ْادز 8

 ّ.د. نازوإ ومسإ قادز ث.ي.د.حيدز جالٍ امساعيٌ  9،8،7بسوضهي بٓةزِةتي   ضوازة جعفس خةالت 9

ضسداز بري خدزث .ي.د.  ث .ي.د.امساعيٌ َوضى َساد ئاَادةيي) ئازئ نؤ(ي نضإ دوْيا خبتياز حطني 22  

 ب .ي.د. ايوب صابس نسيِ  اد حطّٔ.د.طالزة فو 9،8،7شةْدي بٓةزِةتي  ديالٕ نسيِ نسيِ 22

عبداهلل مؤيدّ.ي. طؤظاز  9،8،7نؤدؤي بٓةزِةتي  طاهرزيإ جوٖس  20 ي د. إدريس حممد طاهر  ث   

 ث .ي.د. اشاد حمُد نسيِ  ّ.ي. ئةظني َغديد محداَني 9،8،7خةباتي بٓةزِةتي  زيإ غوإ حمُد 23

ضًيِ محد  عثمانّ.د.  دواْاوةْدي غاخوَالَْى تيَهةالَو ذئ أيياع ْاصس 24 جناةث .د. وعد حمد    

ث .ي.د. ضاَإ قادز َويود   ث.ي.د.عصيص عبداهلل عصيص  ئاَادةيي )طةشةْط( ى نضإ مصطفىضازية ضًيُإ  25  

جنِ ايدئ  خدجيةّ.ي. ث.ي ديػاد عُس عبدايسحيِ  9،8،7بسوضهي بٓةزِةتي  عبداهلل فاضلضاْا  26  

جناةث .د. وعد حمد  9،8،7ناويَطي بٓةزِةتي  ضاية ضسباش أمحد 27  ث .ي.د. ًْٗة قادز حمُد 
قاضِ جباز كاظمّ.ي. ّ .ي. طواليَة ياضٔ بهس 9،8،7بٓةزِةتيغانازي  ضيداد أَني َاَػني 28  
ي د. إدريس حممد طاهر  ث 9،8،7شةْدي بٓةزِةتي  غاْاش أْوز عُس 29 دياز عًي زضوٍّ.ي.   
ي د حممد مصطفى عثمان  ث ّ .د. زغاد حطٔ حمُود دواْاوةْدي بيَدازى تيَهةالَو غوَخإ عُس َري ناى 02  

جنِ ايدئ  خدجيةّ.ي. ث .ي.د. ْبيٌ حمطٔ ْاصس  9،8،7ديَي نوزدضتإ بٓةزِةتي  ايدئغيدا ضًيُإ شئ  02  

حطٔ عثمانث .ي.د. ضتاز  دواْاوةْدي طازةى تيَهةالَو فسٖٓط خدز محصة 00  ث .ي.ّ.حمُد صاحل عًي  

ث .ي.د.حمُد عبداهلل محد   9،8،7ئاشادي بٓةزِةتي  فسيػتة حمُد عصيص 03  ث .ي.د. اشاد حمُد نسيِ  



قاضِ جباز كاظمّ.ي. دواْاوةْدي بازيٓى نضإ ظيإ أزاش إبساٖيِ 04 ث .ي.د.حمُد عبداهلل محد     

دياز عًي زضوٍّ.ي. 9،8،7ٖاونازي بٓةزِةتي  نواذئ نيفي َآَد 05  ث .ي.د. ْبيٌ حمطٔ ْاصس  

قاضِ فوشي أمحدّ.د.  9،8،7ي ئةيًويي بٓةزِةتي 22 الظني دييَس صاحل 06  ث .ي.ّ طوالَية حمُد  فسج 

 ث .ي.د. ضعيد عُس ابساٖيِ ب .ي.د. ايوب صابس نسيِ  9،8،7غوَخي بٓةزِةتي  خضرَسوة عادٍ  07

 ب .ي.د.َوفل جًيٌ أمحد  ّ.ي زوْاع يعكوب ضوال 9،8،7ْوَيازي بٓةزِةتي  َٗاباد إدزيظ قادز 08

 ّ .د. زغاد حطٔ حمُود ّ.ي أمحد عبدايسمحإ أمحد طةوٖةزى نضإ دواْاوةْدي ْوز صالح ايدئ عبدايسمحٔ 09

 ّ.ي. أظني جوٖس عًي ث .ي.د. ضعيد عُس ابساٖيِ 9،8،7ضةزنةغي بٓةزِةتي  مصطفىْيإ قادز محة  32
 ّ.ي أمحد عبدايسمحإ أمحد ّ.ي. زاش  ويي  عًي دواْاوةْدي زِاشى نضإ ٖاوْاش ٖادي عصيص 32
جناةث .د. وعد حمد  دواْاوةْدي ووالَتي ذيسى نضإ إمساعيٌوازذئ عادٍ  30  ث .ي.د. ًْٗة قادز حمُد  

 دايسحيِ عبث.ي ديػادعُس  ّ.ي. تواْا حمُد ناى أْوز دواْاوةْدي طةوٖةزى نضإ ئاغيت حمُد نانةويظ 33

ومسإ قادزّ.د. نازوإ  ب .ي.د.َوفل جًيٌ أمحد  9،8،7غوَخي بٓةزِةتي  ئاناّ خطسوَ ضةتوَ 34  

ي د. إدريس حممد طاهر  ث ث .ي.د. حبيب حٓا َٓصوز  9،8،7يةيال شاْاى بٓةزِةتي  مصطفىئةظني ياضني  35  

ي د حممد مصطفى عثمان  ث 9،8،7ئوََةز ضيَٓازةى بٓةزِةتي  ئةوئ قادز زضوٍ 36  ّ.ي زوْاع يعكوب ضوال 

. شريزاد عسيس طى.ي.دث  ئاَادةيي )طةشةْط(ي نضإ طىئيُإ نةونةش عود  37  ب .ي.د. ايوب صابس نسيِ  

ٖيوا محد عصيصي د.  ث 9،8،7ْايَي بٓةزِةتي  إميإ ٖيوا عُس 38 . شريزاد عسيس طىث .ي.د   

ضسداز بري خدزث .ي.د.  ب ي.د.أضعد محيد إمساعيٌ 9،8،7ٖاْاي بٓةزِةتي  بيداٍَ حمطٔ أنسّ 39  

ضًيِ محد  عثمانّ.د.  9،8،7ٖاْاي بٓةزِةتي  بةٖاز َويود حمُد 42 عبداهلل مؤيدّ.ي. طؤظاز    

 ث .ي.ّ طوالَية حمُد  فسج ّ.د. قاضِ فوشي أمحد 9،8،7يةيال شاْاي بٓةزِةتي  ثةزوا صالح عبداجلباز 42

 ث .ي.ّ.حمُد صاحل عًي  ّ.ي. ئةظني َغديد محداَني 9،8،7ثاياْي بٓةزِةتي  ثةياّ جوٖس جعغس 40

 ّ.د. قاضِ فوشي أمحد ث .ي.ّ طوالَية حمُد  فسج 9،8،7نازى بٓةزِةتي  ضسا زَصي مجيٌ 43

 ّ.ي. زاش  ويي  عًي ث .ي.د. ًْٗة قادز حمُد  9،8،7ْايَي بٓةزِةتي  عُس طاهردزوود  44
 ّ.ي. تواْا حمُد ناى أْوز ث.ي.د. عصيص عبداهلل عصيص  9،8،7ثاياْي بٓةزِةتي زيإ عًي إبساٖيِ 45

ٖيوا محد عصيصي د.  ث ث .ي.د. ضعيد عُس ابساٖيِ 9،8،7ئاشادي بٓةزِةتي  حطٔزيإ حميُد  46  

 ّ .ي. طواليَة ياضٔ بهس ّ.ي. أظني جوٖس عًي دواْاوةْدي )بازئ(ى نضإ عثمانشيتوٕ أشاد  47

 ث .ي.د. حبيب حٓا َٓصوز  ث .ي.د. ْبيٌ حمطٔ ْاصس  9،8،7وةفايي بٓةزِةتي  مصطفىضازا غيدة  48

ث .ي.د.حمُد عبداهلل محد   ئاَادةيي )دازةتوو(ى نضإ ضوََا ضسنوت إمساعيٌ 49 حطٔ عثمانث .ي.د. ضتاز    



دياز عًي زضوٍّ.ي. 9،8،7ثيَػسةوى بٓةزِةتي  ضةزوئ صباح جالٍ 52 ث .ي.د. ضاَإ قادز َويود     

 ّ .د. زغاد حطٔ حمُود ث.ي.د.حيدز جالٍ امساعيٌ  ئاَادةيي )ضؤالف( ى نضإ صباح إمساعيٌ شيماء 52

 ث.ي.د. عصيص عبداهلل عصيص  ث .ي.د.امساعيٌ َوضى َساد 9،8،7ٖاْاي بٓةزِةتي  َويود حمُد فاطمة 50

قاضِ جباز كاظمّ.ي. ئاَادةيي )ذئ( ى نضإ محدأَنيناظم ظيٓوَع  53  ث.ي.د.حيدز جالٍ امساعيٌ  

 ب ي.د.أضعد محيد إمساعيٌ ث .ي.ّ.حمُد صاحل عًي  9،8،7غةيداي بٓةزِةتي  نابإ صاحل ضًيِ 54

عبداهلل مؤيدّ.ي. طؤظاز  ث .ي.د. حبيب حٓا َٓصوز  )بيَتواتةى ْويَ( ي بٓةزِةتي ناْياو ئوَيَد ضًيُإ 55  

حطٔ عثمانث .ي.د. ضتاز  ئاَادةيي ) بَوَناْي( نضإ كوثر مودي شعداهلل 56 ضًيِ محد  عثمانّ.د.    

 ّ.ي.الْة عوْي ثري خدز ّ.ي أمحد عبدايسمحإ أمحد 9،8،7ئاشادي بٓةزِةتي  الزا ْاصح عُس 57
حيدر عثمان ّ.ي.ئاظإ ّ.د.طالزة فؤاد حطٔ 9،8،7ئايةي بٓةزِةتي  َائدة َطعود ضفس 58  

 ث .ي.د.امساعيٌ َوضى َساد ب .ي.د.َوفل جًيٌ أمحد  ئاَادةيي زِاضتيازي نوزِإ حمُد داود قٗسَإ 59

حيدر عثمان ّ.ي.ئاظإ ئاَادةيي حمُود شاَدازي نضإ عثمان مظفرَةزشية  62  ّ .د. زغاد حطٔ حمُود 

ي د حممد مصطفى عثمان  ث ئاَادةيي دازةتووي نضإ ٖيًني أْوز عًي 62  ب ي.د.أضعد محيد إمساعيٌ 

ٖيوا محد عصيصي د.  ث 9،8،7نازي بٓةزِةتي  ئاضوَ ْعُت ضعيد 60 حيدر عثمان ّ.ي.ئاظإ   

. شريزاد عسيس طىث .ي.د 9،8،7ديَدازي بٓةزِةتي  ْةوشاد  بسامب أمحد 63  ث .ي.د. ضعيد عُس ابساٖيِ 

دياز عًي زضوٍّ.ي. ّ.د. نازوإ ومسإ قادز 9،8،7غانازي بٓةزِةتي  صٗيب حمُد عصيص 64  
جنِ ايدئ  خدجيةّ.ي. ايسحيِ عبد ث.ي ديػاد عُس  9،8،7زِوَْدني بٓةزِةتي  عًي حمُود شيماء 65  

 ّ.د.طالزة فؤاد حطٔ ّ.ي. تواْا حمُد ناى أْوز 9،8،7ئاطسداغي بٓةزِةتي  ئاضوَ مجاٍ صادم 66
 دواخطتٓى خويَٓدٕ إبساٖيِ ياضني حطني 67

 

 

 وعد حممد جناة صربيد. ث.                                                                                                              

 بيٓني و زِاٖيَٓإ ضةزؤني ييَرْةى                                                                                                            


