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 اسم الطالب ت

 ابزإٌٍ دمحم جاطٌ دظٍِ  1

 ادَذ دٍذر عيً دظِ  2

 عَزاُ ادَذ قذطاُ ماظٌ   3

 اطٍو ٕاشٌ عبذهللا ٌ٘طف  4

 أٌ عقٍو عيً دمحم اىذظْاٗي  5

 بٍِْ قاطٌ عبٍض ماظٌ  6

 تَارٓ ٍذَ٘د ّاصز دظٍِ  7

 جعفز صادق عيً دمحم  8

 دظِ طعذ ٍاىل خذاً  9

  دظٍِ عيً عبذ اىزضا اطَاعٍو  10

  د٘راء عيً عبذ جعفز  11

 د٘راء ع٘دة سغٍز  12

 اىٖاشًَ د٘راء ٕاشٌ عبذهللا ٌ٘طف  13

 عباص صاىخ عباص  14

 عيً رط٘ه ّاجً   15

 ٍصطفى ٗطاً ماظٌ  16

 ْٕذ باطظ ٍطٍز  17

 دٍذر خيٍو دظِ ماظٌ  18

 رقٍٔ عباص عيً دمحم  19

 رؤاء جابز غاٌّ دمحم  20

 سٕزاء ج٘اد عشٌش ٕادي اه ٕادي  21

 سٕزاء دظِ عبٍذ صاٌغ  22

 سٕزاء ساٌذ ردٍو شإ٘د   23

 سٌِ اىعابذٌِ عبذ اىذظٍِ دي٘ ساجً  24

 سٌْب دظٍِ عيً ٍنً اىفتالٗي  25

 طجاد ربٍع بذر سغٍزُٗ  26

 طجاد ٍذظِ فاىخ عبذ اىذظِ اىعط٘اًّ  27

 اىبذٌزي شٍَاء طيٌٍ عبذ دظِ  28

 صذاً دٍَذ فيٍخ ّاصز   29
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 عبذ هللا عاده ٍٖذي  30

 ٕاًّ ٍظيٌ ٕاًّ  31

 عيً عاده جاطٌ  32

 دٍذر شامز راضً دظِ  33

 خذٌجٔ ادَذ ماظٌ دَادي  34

 دعاء دظٍِ فزداُ ٍتعب  35

 رطو ٍظيٌ ٕاًّ درٌٗش  36

 رفو ٍاىل شٍاع دظِ اه ّادر  37

 عيٍاء شامز طاله ماظٌ اه جٍَو  38

 ادَذ دَشة طيَاُ   39

 اٍٍز ّ٘ري عاش٘ر  40

 سٕزاء ّعٌٍ ٌاطٍِ  41

 صفاء دامٌ ماظٌ  42

 اىغشاىً  عباص صائب دمحم ّاشً  43

 عباص عشٌش عباص دظِ اىب٘ ٍٕجو  44

 عذراء شامز بذُ ٍعئ االسٌزجً  45

 عيً ادَذ شاٌش شٍٖب  46

 عيً جعفز دمحم ج٘اد  47

 عيً عبذ اىزساق ماظٌ ج٘اد  48

 طإز اىعقابًعيً عذّاُ عبذ اىْبً   49

 عيً ٍذظِ دظِ  50

 عيً دمحم دزبً دمحم  51

 عَار جٍَو دمحم عيً   52

 عَار ٌ٘طف جيٍو بذٌو االطذي  53

 غٍث طعذ ج٘اد ماظٌ   54

 فاطَٔ ٍصطفى دمحم رضا دمحم عيً  55

 دظٍِىٍيى فاضو ماظٌ   56

 دمحم أدَذ عباص جاطٌ  57

 اطٍا ّاصز دظٍِ  58

 اٍٍز دظِ عذار  59

 تَاضز ّصٍز شْش٘ه  60
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 طارة طاىٌ ٍنً  61

 طٍف عاده عبذ اىجبار  62

 دمحم جاطٌ شاٌع راضً  63

 دمحم صباح دظٍِ عبٍذ اىفتالٗي  64

 ٍزتضى اردٌٍ ماظٌ ٍذً  65

 ٍزتضى دظٍِ عيً دظٍِ اىفتالٗي  66

 اىغاًَّ ٍصطفى عبذ عيً دظٍِ  67

 اىخفاجً ٍصطفى دمحم رضا عيً  68

 اىشبٍذي ٍالك باله دمحم ٍْٖٔ  69

 ٍٍثٌ داٍذ دظٍِ دَشة اىَظيَاٗي  70

 اىعارضً ّإض ّعٌٍ عذافٔ ٍالر  71

  ٕذٌو دمحم ٍذظِ دظٍِ  72

 اه جعفزٍٕثٌ ف٘سي عبذ اىَٖذي   73

 اىجْابً  ٍٕيٍِ دنٌٍ عيً ع٘اد  74

 اىْعًٍَ ٗرٗد عاده عالٗي ج٘اد  75

 اىظيطاًّ ٍ٘طى صادب طيَاُٗعذ   76

 


