
جايؼح تغداد                                               

كهٛح انهغاخ  

  ارضٛحلطى انهغح انف

اندراضح انصثادٛح 

                                          2018/2019انؼاو اندراضٙ                             (ا)غؼثح / انًردهح االٔنٗ 

يالدظاخ االضى خ 
  ئتراْٛى جٕاد كاظى ضٛد 1

االيٛر ػثد يٓد٘ يفٛد ادطاٌ 2   

ضانى جثارج ضتار ادالو 3   

ػثاش ػهٙ ادطاٌ ادًد 4   

صثر ػهٙ هللا ػثد ادًد 5   

يذًد خًاش ٚذٛٗ ادًد 6   

  اضراء كرٚى ػٕدج ػُفٕؼ 7

ػهٙ يجٛد يذًٕد اضراء 8   

  آٚاخ يذًد ادًد جاضى 9

ػٕدج دطٍٛ ػالء تٍُٛ 10   

  تثارن ئتراْٛى راضٙ كاظى 11

ػكٛة دًٕد يٛثى تثارن 12   

يذصر يذًد صثٛخ تمٕٖ 13   

ػثٕد خضٛر َافغ دطٍ 14   

دثٕب ػسٚس غاٚغ دطٍٛ 15   

دُع دطٍٛ ػهٙ دطٍٛ 16   

اضًاػٛم اتراْٛى ادًد دًسج 17   

دًاد٘ اتراْٛى خهٛم دٕراء 18   

ضرٚخ كاظى صادة دٕراء 19   

يدْٕظ هللا ػثد يذًٕد دٕراء 20   

ػهٙ طاْر ٚذٛٗ دٛدر 21   

ػٕاد ػثد ػهٙ دػاء 22   

انرزاق ػثد ػثاش ػهٙ رؤٖ 23   

هللا ػثد َجى ػثاش راَٛا 24   

ايٍٛ يذًد غاز٘ دٛدر رضم 25   

ػهٙ دطٍ صانخ رضم 26   

دطٍ انذطٍٛ ػثد دطٍ رٔاٌ 27   

  زْراء ضؼد ػثد ػثد انكرٚى 28

دػٛع ػثٛد َجى زْراء 29   

دًٛد يجٛد دطاو زُٚح 30   

ػثٕد رغٛد اضايح زُٚة 31   

كاظى رزاق طانة زُٚة 32   

غُتّ ْالل ػثاش زُٚة 33   

جاضى ػثد ضًٛر ضارج 34   

  ضجاد جثار فرج صادٙ 35

يذًد جثار ضتار ضجاد 36   

  ضرٖ ػهٙ ػثد جاضى 37



ػجٛم ضؼدٌٔ جثر ضؼد 38   

هللا ػثد َجى كرٚى ضًاح 39   

ادًد دطٍٛ دٛدر ضٓاد 40   

انذطٍٛ ػثد انرضا ػثد صادق ضٛف 41   

دًد غٓاب اتراْٛى غٓاب 42   

يٓد٘ خاند ادًد غٓد 43   

جٕاد دطٍ خاند غٓد 44   

جاتر كاظى َؼٛى غٓد 45   

 

 

جايؼح تغداد                                               

كهٛح انهغاخ  

 ارضٛحلطى انهغح انف

اندراضح انصثادٛح 

                                          2018/2019انؼاو اندراضٙ                             (ب)غؼثح / انًردهح االٔنٗ 

انًالدظاخ االضى خ 
دطٍ فهٛخ ضؼد ضذٗ 1   

  ضرغاو ٔػد ػثد ٔدٛد 2

  ػثاش ياجد ػثد انذطٍ َثٛم 3

  ػثد هللا خهٛم يذًد ػثاش 4

يتؼة انردًٍ ػثد فإاد ػثٛر 5   

يذًد ػمٛم اَص ػهٙ 6   

ػثد صثٛخ ظافر ػهٙ 7   

  ػهٙ ػثد انذطٍٛ دأد يجثم 8

  ػهٙ ػصاو ػهٙ ػثد انٕادد 9

غفٕر٘ َافغ فائس ػهٙ 10   

ضؼد غاكر يجٛد ػهٙ 11   

صانخ غُٛػم ػهٙ غدٚر 12   

انػٓٛد ػثد ػثد يٓراٌ غٛث 13   

  فاطًح ػصاو دطٍٛ ػثٛد 14

يذًد صادق ػاير فرح 15   

  ياْر طّ غاكر يذًٕد 16

فسع ذجر لاضى يذطٍ 17   

يجٛد كاظى دٛدر يذًد 18   

  يذًد فٕز٘ يٕضٗ فانخ 19

دطٍٛ فاضم رٚاض يذًٕد 20   

َؼًّ ردٛى يذًد يرتضٗ 21   

دطٍ ضهًاٌ ػهٙ يرِٔ 22   

ػسٚس اتراْٛى ادًد يرٚى 23   

يؼهّ جاضى صثاح يرٚى 24   

صٕٛٓد غاز٘ ػادل يرٚى 25   



خاٌ ػهٙ تالٙ يذًٕد يرٚى 26   

ػُٛد هللا ػثد خضر يصطفٗ 27   

الزو كاطغ ضؼد يصطفٗ 28   

يجٛد يٓد٘ انكرٚى ػثد يصطفٗ 29   

ػطٛح دايد يذًد يُار 30   

َذٕ جاضى جًؼح يُتظر 31   

يذًد هللا ػثد ضًٛر يٛالد 32   

  َثأ يذًد فهٛخ دطٍ 33

  َطرٍٚ يظفر ػهٙ خهٛم 34

دًٕد كرٚى دطٍٛ َضال 35   

كاظى اتراْٛى طانة َٓٗ 36   

َاصر ػهٙ ػًاد انٓدٖ َٕر 37   

يػؼم دطٍٛ جًؼح َٕر 38   

كاظى انكرٚى ػثد ػًار ْانّ 39   

يصطفٗ خهٛم اتراْٛى ْدٚم 40   

ػهٙ اضًاػٛم ػدَاٌ ٔرٔد 41   

دطٍٛ خضٛر َاطك ٔنٛد 42   

 


