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5.  
 اثراهٍن اثٍر جلٍل اثراهٍن

35.7 10.5 25.2     

       إثراهٍن أٌبد طبرق   .2

5.  
 اثى ثكر رركً هذوذ صبلخ الججىري

35.0 10.0 25.0     

     34.0 12.7 46.7 أدوذ عجذ شرٌف ادوذ علً  .4

1.  
 اًوبر هذوذ عور شرٌف الزكرٌزً

33.5 9.5 24.0    

6.  
 اٌالف اٌبد دطٍي علً الذوري

33.0 6.0 27.0    

7.  
 ثراء عجذالذطٍي دقً هىضى

32.2 9.0 23.2    

8.  
 رطٌٍن هبجذ ادوذ صبلخ

      

    26.0 10.8 36.8 رقى هذوذ طٍت أدوذ الججىري  .9

55.  
 دطٍي علً ههذي علً االدجبثً

31.3 5.0 26.3    

55.  
 خضر جبضن خضر عجبش الٍبش الججىري

37.5 6.5 31.0    

    34.0 12.5 46.5 دعبء ادوذ دطي اضوبعٍل  .52

55.  
 رارٌبد ادوذ هذوذ خلف الججىري

37.0 9.0 28.0     

     29.2 13.0 42.2 راثعخ خبلذ عجذ الطالم هذوذ  .54

51.  
 الجٍبرً رجبء هذوذ غًٌ دوسح

39.8 12.5 27.3     

     29.2 12.5 41.7 رفل هصطفى طعوه ثكري   .56

57.  
 رًب ضعٍذ جبثر اثراهٍن الزكرٌزً

36.3 12.0 24.3     

    15.2 4.0 19.2 رًذ عٌبد ٌذٍى   .58

     21.9 11.0 32.9 رٌبض علً ضبلن   .59

 الجٍئخعلن  : الوبدح الذراضٍخ

 أ.م.د.ابراهيم عمر سعيد  ادة:ــــمدرس الم
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25.  
 رٌن دطٍي إثراهٍن هىضى الجٍبرً

31.6 8.5 23.1     

25.  
 الردوي دوبدي ههذي الزكرٌزًزٌٌت عجذ 

25.1 4.0 21.1    

22.  
 ضعذ رٌبة هذوذ علٍىي الججىري

32.3 8.0 24.3     

     27.1 11.0 38.1 شفٍقخ هررضى عور طعوه  .25

     27.3 12.0 39.3 عجذ الوٌعن كردي عجذ هللا طذطىح  .24

21.  
 عجذهللا اهٍر عجذهللا علً الطبئً

36.8 8.0 28.8     

26.  
 اضوبعٍلعجذهللا ثبضن 

27.2 10.0 17.2     

27.  
 عجذهللا زٌبد ججر خلٍفخ الٌبصري

37.3 11.0 26.3     

28.  
 عجذهللا صبلخ الزم هذوذ الطعذوى

38.4 10.0 28.4     

29.  
 علً ضوٍر هذدذ ضوٍر

33.0 6.0 27.0     

     30.0 12.5 42.5 فبطوه ادوذ غشبى ردٍل الذذٌذي  .55

55.  
 فردوش علً أدوذ خلف الذلٍوً

38.1 8.5 29.6     

52.  
 هذوذ دبهذ عجذ هللا دطٍي

39.4 11.0 28.4     

55.  
 هذوذ خبلذ ادوذ دطي الجوٍلً

38.0 10.0 28.0     

54.  
 هذوذ هبشن خلٍل ههذي الذذٌثً

35.1 8.0 27.1    

51.  
 هروج اردٍن اضوبعٍي عجذالصبدت

25.0 6.0 19.0    

56.  
 هصطفى عبهر اثراهٍن هخلف

28.0 9.0 19.0     

57.  
 هذوذ جوعخ الطبهرائً هٌبر هٍطر

37.1 11.0 26.1     

58.  
 هىج أدوذ خٍرو عور الزكرٌزً

39.0 11.0 28.0     

59.  
 هٍص الرٌن هذوذ ثذر كٌىظ العساوي

46.0 11.0 35.0     

     23.0 11.5 34.5 هٍص كبهل جذوع علً  .45

      33.0 10.5 43.5 هشبم صجبح فٍذبى هذوىد  .45

     28.1 10.5 38.6 هلوذ ضرود عجبش قبدر  .42

     23.2 10.0 33.2 ًبدٌخ جلٍل إثراهٍن / ًذوٍل   .45

44.            

41.                

46.               

47.               
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