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اث١ش طاٌب خٍف جابش
ا٠ت عاٌُ ِٙذ ٞبالش
بىش عبذ اٌىش ُ٠صباح ِاجذ

حباسن دغ ٓ١سش١ذ
جّاي اٌذ ٓ٠عبذ اٌشدّٓ اعّاع ً١عبذ
دغِ ٓ١ذّذ جاعب ع١ذاْ
د٠أا ٠اع ٓ١ادّذ ٚادٞ
ر ٚاٌفماس د١ذس ٌفخٗ ِذغٓ
سعً داوُ خشاْ عٛادٞ
سعٛي عباط فاضً دّادٞ
ص٘شاء ِذّذ عبذ اٌىاظُ
صٕ٠ب ِٕٙذ عبذ اٌعض٠ض ادّذ
ص ٕٗ٠خاٌذ عض٠ض دغٓ
عاٌُ ل١ظ عا٘ٔ ٟجُ
عش ٜصفاء اٌذ ٓ٠دغِ ٓ١ذّٛد
عٙاد باعُ ٔعِٕ ُ١ادٞ
صادق صابش لاعُ جاعُ
عباط عٍ ٟعبذ دغٓ١
عٍِ ٟذّذ ِصطف ٝعثّاْ
وشاس عٍ ٟأدّذ عبذ عٍٟ
ِشحضٔ ٝضاس ثاِش دغٓ١
ِش ُ٠عباط صا٠ش غ١الْ
ِصطف ٝأدّذ أععذ عّٓ١
ِصطفِ ٝى ٟعبذ اٌىش ُ٠جبٛسٞ

ِٙذٛٔ ٞس ٞصاًِ عبذ عٍٟ
ٔٛس اٌٙذ ٜشاوش ٌفخٗ أب ٛاٌٛٙس

اسن استاذ المادة
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 .27أعّاء عادي جالي
 .28إِٗ لاعُ ِذّذ ِٙذٞ
ِ .29ذّذ جالط جشٞ
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49

أٚط ععذ جاعُ ِذّذ
بخٛي واظُ اس٘١ف شّخٟ
بشاثا دّضة دغٓ ٔٛ٠ظ
دٛساء خ١ش هللا عباط
دعاء عاٌُ ِذّذ خٍف
سعً عال ٞٚعمٍٗ ش١ٙذ
ص٘شاء دغ ٓ١ف١اض دغٓ١
ص٘شاء ِذّذ عبذ اٌىاظُ دب١ب
عاسٖ عٍ ٟعبذ هللا ٔص١ش
شٙذ جٛاد ِٙذٛٔ ٞاس
عىشِت غغاْ دغٓ صاٌخ
عٍ ٟصالح عبذ اٌمادس عضث
عٍِ ٟش١ذ سجا أدّذ
ِؤ٠ذ ِذّذ شأ ٟعاجج
ِشحض ٝشاوش عاحِ ٟشاٌٟ
ِشحض ٝلاعُ عبذ اٌىاظُ عاٌُ
ِصطف ٝدغٓ ِذّذ د٘ش
ٔاد٠ت عٍ ٟعبذ اٌجٍٔ ً١اجٟ
ٔٛس اٌٙذِ ٜذّذ سعٛي ِطٍه
١ٌٚذ واظُ جٛاد دغٓ
اسن استاذ المادة
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 .50أب ٛاٌذغٓ عبذ اٌغخاس جباس ٕ٘ذاي
 .51أدالَ جباس أدّذ عبذ
 .52أدّذ ٌط١ف واظُ ِخعب
 .53اعشاء ادّذ  ٌٟٚعباط
 .54اسراء حسن جبار
 .55عبذ هللا عّش عبذ هللا

 .56ادّذ ِض٘ش ِطٍه
 .57آ٠اث عّاس ص٠ذاْ عٍٟ
 .58آ٠اث ِذّٛد خٍ١فت ِذّذ
 .59ا٠الف ٘اد ٞعبذ اٌذغٓ دٔأٗ
 .60بالش عّاد ِٙذ ٞعط١ت
 .61دغ ٓ١فائك دغ ٓ١دّذ
 .62دٛساء أدّذ دغ ٓ١لاعُ
 .63سعً ل١ظ دغِ ٓ١فخٓ
 .64س٠اَ أدّذ وش ُ٠عٍٟ

 .65ص٘شاء عالء دغٓ عزافت
 .66عجاد عاٌُ فاضً داخً
 .67ضذ ٝفش٠ذ٠ ْٚذِ ٝ١ذّذ
 .68عٍ ٟدّٛدِٕ ٞصٛس ص٠ٚش

 .69عٍ ٟخاٌذ دغٓ خشاْ
ِ .70شٚة دّ١ذ دغ ٓ١جٛدة
١ٌٚ .71ذ خاٌذ دغٓ
 .72لخادة جّ ً١عبٛد
ِ .73صطف ٝعّ١ش دّ١ذ بذٞٛ٠
١ِٙ .74ب عبذ اٌخاٌك ِغٍُ ِذّذ
ٔ .75بأ واظُ فض ً١خشباط
ٛٔ .76س ِذّذ عٍ ٟصاٌخ
ٚ .77سٚد عادي وطٛف جٍُٙ
ٚ .78عاَ سعذ صاًِ واظُ
ٚ .79عذ سعذ دٕف١ش بذع

ٛ٠ .80عف ِذّذ ِذّٛد صاٌخ
ٔٛ٠ .81ظ ٚادِ ٞشجٛد ِذّذ
اسن استاذ المادة

اجنـ داـلـ ـا /قسم داـــ داـبريـ

توقيع استاذ ا
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