
 خايعح تغداد                                                       

 كهٛح انهغا خ

                                                                                                قظى انهغح االطثاَٛح

:   انعدد

  :انرارٚخ

 

 

  

 

 

 

 

(2019 / 2018)اندراطح انصثاحٛح / انًزحهح انثانثح   

– أ –انشعثح   

 

 خ اطى انطانة يٕاد انعثٕر انًٕاد انًطانة تٓا انًالحظاخ

 

 1 صفا غظاٌ احًد شٓاب   

 2 ذقٕٖ يُاف ٔانٙ عٛظٗ   

 3 طارِ طعد فٕس٘    

 4 حٛدر يحظٍ قاطى فٓد يدخم انٗ انرزخًح  

 5 سُٚح احًد حايد حظٍ يدخم انٗ انرزخًح  

 6 غفزاٌ عدَاٌ خثار حظٍ    

 7 طارج َثٛم يحًٕد اطٕد   

 8 طزاب عثد انحافع يٕنٕد تكز   

 9 طًز خاطة كشاع ْاد٘ يدخم انٗ انرزخًح  

 10 يُرظز خاند يحظٍ عثد عٌٕ نغح عزتٛح، ذزخًح  

 11 طانة عالٔ٘ عثد هللا خاطى يدخم انٗ انرزخًح  

 12 طٛثح يحًد ياخد عثد هللا   

 13 عًز عهٙ عثٛد حًاد٘   

 14 عالء عًاد حظٍٛ عشخ   

 15 يزٚى يحًد ٕٚطف عهٕاٌ   

 16 فاد٘ عهٙ شزاد خٛاد   

 17 كزار طعٛد غاَى غزٚة   

 18 خٕنح طايٙ حظٍٛ صانح   

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

 

 

 

 

 



 خايعح تغداد                                                       

 كهٛح انهغا خ

                                                                                                قظى انهغح االطثاَٛح

:   انعدد

  :انرارٚخ

 

 

 

 

 

 

(2019 / 2018)اندراطح انصثاحٛح / انًزحهح انثانثح   

– ب –انشعثح   

 

 خ اطى انطانة يٕاد انعثٕر انًٕاد انًطانة تٓا انًالحظاخ

 

 1 االء عهٙ حظٌٕ طدخاٌ   

 2 اقثال تزاق فٕس٘ خهف   

 3 رقٛح عًاد حظٍ حًٕد٘   

 4 سْزاء خضز رداو حظٍ    

 6 سُٚة طالو عثاص طٕاد٘   

 7 طداد رحٛى حظاٌ عهٙ   

 8 شٓد خًال فاضم رسٔقٙ نغح عزتٛح  

 9 شٓد حًٛد كاظى يحًد   

 10 شاِ سَاٌ يٛثى إطًاعٛم اتزاْٛى يدخم انٗ انرزخًح  

 11 فاطًح خثار فارص عذار   

 12 كزار طّ حظٍ طّ   

 13 يزٚى عالء راضٙ رحٛى   

ٔ يدخم , اطرٛعاب  

 انٗ انرزخًح

 14 ْاخز حًٛد إتزاْٛى خضٛز

 15 ْدٖ ْاد٘ حظٍ خًٛض   

 16 ْدٖ ٔنٛد عهٙ حًٕد٘   

 17 ٕٚطف عثد انكزٚى خٕٚظ حظٍ   

  19 سُٚح صاتز حاج عهٙ غالو  حاطثاخ  

 20 ْٔح عثد انكاظى عطٛح كاظى   
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    24 

     

 

 

 

 

 

 

 



 خايعح تغداد                                                       

 كهٛح انهغا خ

                                                                                                قظى انهغح االطثاَٛح

:   انعدد

  :انرارٚخ

 

 

 

 

 

 

(2019 / 2018)اندراطح انصثاحٛح / انًزحهح انثانثح   

 

– ج –انشعثح   

 

 خ اطى انطانة يٕاد انعثٕر انًٕاد انًطانة تٓا انًالحظاخ

 

 1 ايرُاٌ عدَاٌ شزٚف عهٕٛ٘   

 2 ترٕل خٛز٘ طاْٙ كٓار  ذزخًح   

 3 طارِ ٚاطز عثد عهٙ خهٛم   

ٔيدخم انٗ انرزخًح, يحادثح    4 شٓد عثد انزساق يحًد عهٙ 

ٔيدخم انٗ , انهغح انعزتٛح  

 انرزخًح

 5 حظٌٕ رشٛد حظٌٕ طعًٛح

 6 ذقٗ ٔنٛد عهٙ ثاتد يثارك  ذزخًح   

ٔيدخم انٗ , انهغح انعزتٛح  

 انرزخًح

 7 عثد هللا َدى عثد هللا طعٛد

ذى شًٕنّ تقزار عٕدج   

انًزقُح قٕٛدْى ضًٍ 

يعاندح حاالخ طهثح انًزقى 

 25 فٙ 11217/ص/ ع ط 

 /10 / 2018  

 

 8 َغى ٔصفٙ صثز٘ خضٛز

ٔيدخم انٗ , انهغح انعزتٛح  

 انرزخًح

 9 يُٛا يعد طزاد يدٛد

 10 اَفال عٛظٗ نطٛف   

ٔيدخم انٗ , انهغح انعزتٛح  

 انرزخًح

 11 يُٓد يحًد خثز خاسع

 12 غفزاٌ عايز يزسج حًشج    

 13 ْاخز فزاص عدَاٌ إتزاْٛى   

 14 َٕرص طانة عهٕاٌ ساٚز يدخم انٗ انرزخًح  

 15 سْزاء حظاو يطز عثٕد   

 16 ْاخز َٓاد عثد خاطى   

 


