
الدور التقدير اسم الخري    جت

االولجيد جدا انْٕاب ػثذ خانص خرٌطاٌ دمحم1
االولجيد جدا انضطٍ ػثذ دمحم ٔنٍذ انهطٍف ػثذ2
االولجيد جدا انًٕضٕي كاظى انسْرِ ػثذ يضًٕد فاغ3ًّ

االولجيد جدا انخانذي صطٍ رصٍى تاضم ػه4ً
االولجيد جدا يضًٕد ػاغٕر ػادل هللا ػثذ5
االولجيد جدا انَٕذأي اضًاػٍم دمحم ػهً هللا ػثذ6
االولجيد جدا َؼًّ اكرو ػهً انطزاد7
االولجيد يٓذي صطٍ يارذ اصًذ8
االولجيد انضٍانً اصًذ ْػاو فارش اصًذ9

االولجيد انذرٌٔع صطٍٍ يزٍذ تاضى تر10ٌٍٔ
االولجيد انؼثٍذي صطٍٍ كاظى رٌاض يٍاي11ً
االولجيد انًٕضٕي رٕاد يصطفى ػهً دمحم صط12ٍٍ
االولجيد غاكر يُٓذ انذٌٍ ضٍف اٌالف13
االولجيد صطٍ غازي ػهً ضٍف14
االولجيد هللا ػثذ ضؼٍذ دمحم رٌاض يُٓذ15

االولجيد خهف كرٌى ػًاد ػطاء16
االولجيد انزْٕري َرًٌاٌ ػٍطى صطٍ دانٍا17
االولجيد انزثٕري ػهٍٕي يٓذي يارذ زْراء18
االولجيد ػرٌثً رٕاد دمحم يؤٌذ اصًذ19
االولجيد انصٍاس صطٍ انكرٌى ػثذ صًٍذ دمحم20
االولمتوسطدأد ضهًاٌ رافغ نٍُا21
االولمتوسطانطاػذي يذنٕل ػهً فاظم دمحم22
االولمتوسطَزى فاظم َزى اصًذ23
االولمتوسطانػكررً يٓذي صانش يازٌ يصطفى24
االولمتوسطانؼاكٕل كاظى صطٍٍ ػهً صط25ٍٍ
االولمتوسطانؼثٍذي صطٍٍ فاظم راضى يصطفى26
االولمتوسطانزُاتً يصهش هللا ػثذ اصًذ زٌذ27

االولمتوسطصطٍٍ دمحم االيٍر ػثذ دمحم ايٍر28
االولمتوسطانُائة ػًر انقادر ػثذ ػالء هللا ػثذ29
االولمتوسطاتراٍْى اضًاػٍم صقً يصطفى30
االولمتوسطػثذ رؼفر ٔضاو زٌُة31
االولمتوسطانؼاًَ صًٍذ يزٍذ حاير إَر32
االولمتوسطيٓذي صانش دمحم اضاي33ّ
االولمتوسطاصًذ انقادر ػثذ يارذ يرتعى34
االولمتوسطػثاش ػهٕاٌ فٕزي رضم35
االولمتوسطغركاٌ ريٍط انذٌٍ ػس فارٔق36
االولمتوسطانًٕاغً يرٌٓذ رظا ػالء ًْاو37
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االولمتوسطانؼثٕدي تساز َؼًّ دمحم اصًذ38
االولمتوسطضؼٍذ يضطٍ هللا ػثذ َٕرش39

االولمتوسطانؼٍخأي صُكال صًذ اضًاػٍم خهٍم40
االولمتوسطاتراٍْى صطٍ صارث انضط41ٍ
االولمتوسطضؼٍذ ػهً غانة اتراٍْى42
االولمتوسطضؼذي ْاتف دمحم انذٌٍ ضراد43
االولمتوسطػاصً َزى ظاْر فاغ44ًّ
االولمتوسطانزثٕري راضى كرٌى تٕصٍذ ػساو45
االولمتوسطانذٔري خهٍم دمحم صثاس االيٍٍ اصًذ46
االولمتوسطخسررً ػهٕل دمحم خعٍر ٌاض47ًٍٍ
االولمتوسطراضى ػثذ ػهً كرار48
االولمتوسطراتر ػثٍذ رصًٍ دمحم49
االولمتوسطزتٌٕ دمحم صالس صٍذر50
االولمتوسطصطٍ كاظى ٌضٍى تتٕل51

االولمتوسطػهً صًٍذ دمحم ٌاضر52
االولمتوسطػهٕاٌ يرٌْٕ دمحم زٌذ53
االولمتوسطصًذ قاضى دمحم ضؼذ54
االولمتوسطيضًٕد نفتّ ػهً يصطفى55
االولمتوسطانزثٕري صطٍٍ خعٍر انقادر ػثذ هللا ػثذ56
االولمتوسطانثغذادي انهطٍف ػثذ رزٔقً دمحم يصطفى57
االولمتوسطرصٍى هللا ػثذ زٍْر كرار58
االولمتوسطصطٍٍ صثٍش رافت ػه59ً
االولمتوسطصًٕد ػثٍذ صًٍذ اضاي60ّ
االولمتوسطاناليً غهع يٓذي تاضى ػهً ايٍر61
االولمتوسطاتراٍْى فٍصم غازي يٍص62

االولمتوسطانطٕاػذي غعٍة رثار انضطٍ ػثذ كرار63
االولمتوسطخهف ضانى صازو ضانى64
االولمتوسطغٌٕهً رثر ضاري ػهً ػثذ يصطفى65
االولمتوسطانًُصٕر صٍٕاٌ ػٌٕذ يضًٕد تارق66
االولمتوسطانذنًًٍ تركً خهٍم فاظم هللا ػثذ67

االولمتوسطغذٌر ػٕاد صًٍذ صًس68ِ
االولمتوسطدمحم ػطٍّ صايذ يؼتس69
االولمتوسطصًٕد انضطٍٍ ػثذ ازْر انرصًٍ ػثذ70
االولمتوسطانُؼًًٍ رغٍذ انزثار ػثذ زاْذ اصًذ71
االولمتوسطَٕري انذٌٍ يضً ػًاد دمحم72
االولمتوسطانؼقاتً ػثرِ ػثذ صطٍ ػثذ73
االولمتوسطانستٍذي كاظى راظً خانذ ػه74ً

االولمقبولصطٌٕ اصًذ ػالء ضريذ75
االولمقبولانطانى صًٍذ يزٍذ نٍج ا76ٌّ
االولمقبولانٍاضري صطٌٕ ػهً صٍذر ػه77ً
االولمقبولصزارِ صطٍٍ غّ هللا ػثذ78
االولمقبولانضطٍٍ ػثذ صًسِ ظٍاء دمحم79
االولمقبولْالل صًٍذ َاصر فٍصم80
االولمقبولانضذٌخً انكرٌى ػثذ صفٕت ضًٍر ػه81ً
االولمقبولخعٍر ضهٕو ػهً اصًذ82
االولمقبولانطايرائً صانش دمحم خانذ ٔنٍذ دمحم83
االولمقبولصًسِ يضً تضطٍٍ تكر84
االولمقبولانغًُ ػثذ صطٍ كرٌى صط85ٍٍ



االولمقبولتطٍخ ضهًاٌ دأد ٌٕضف86
االولمقبولايٍٍ ػذَاٌ نؤي تراء87

االولمقبولاصًذ دمحم ضؼذ دمحم88
االولمقبولػهً دمحم صانش خطاب89
االولمقبولكاظى راظً صطٍ صطٍٍ دمحم90



الدور التقدير اسم الخري    جت

االولامتيازانطؼٍذي اصًذ صطٍ يضًٕد ارغذ1
االولامتيازػثٕد ػهً ػثذ كرٌى يػتاق2
االولامتيازدأد ضهًاٌ يزٍذ ارٌذ3
االولامتيازرالب دأد صثاس إَر4

االولجيد جدا ػٍطى صطٍٍ ػثاش انًؼس ػثذ5
االولجيد جدا ضهًاٌ ػثاش ٌٕضف دػاء6
االولجيد جدا غٌٕخ فرصاٌ دمحم االء7
االولجيد جدا انًػٓذاًَ ػهً صطٍٍ هللا ػثذ صط8ٍٍ
االولجيد جدا انقٍطً دأد ضهًاٌ صطٌٕ زٌُة9

االولجيد انكرٔي راضى َصٍف قٍص دمحم10
االولجيد دمحم يإْد صانش فارش11
االولجيد ظاْر دمحم انقادر ػثذ ػه12ً
االولجيد ػٍاظ هللا خٍر رًال خانذ13
االولجيد زٌذاٌ خهٍم ػهً ػثذ َؼًا14ٌ
االولجيد دمحم راضى رافذ اضراء15

االولجيد دأد صًٕدي غارق غٓثاء16
االولجيد ٌٔص ػهٍٕي صطٍٍ راي17ً
االولجيد انذنًًٍ صًادي خهٍم ػذَاٌ نٍج18
االولجيد انطايرائً دمحم هللا ػثذ ٌَٕص ػاير19
االولمتوسطْساع ٌٕضف ػكاب ػًر20
االولمتوسطرٌٕذ ضانى دمحم يصطفى21
االولمتوسطيزٍذ رغٍذ َٕري قاضى22
االولمتوسطصطٍٍ اصًذ ػذَاٌ ايٍم23
االولمتوسطيؼًٍُ خعٍر ػثاش إَر اضتثرق24
االولمتوسطانًٓذأي ضهًاٌ دأد ػهً ص25ٍٍُ
االولمتوسطػثذ دمحم ػطاف دمحم26
االولمتوسطانؼثٍذي َاصر كرٌى فٕزي ػًار27

االولمتوسطانذرارً انرزاق ػثذ انهطٍف ػثذ ضؼذ ضٍف28
االولمتوسطيٕضى انؼسٌس ػثذ غارق انؼسٌس ػثذ29
االولمتوسطَزى ػثذ ػثاش دمحم30
االولمتوسطرٕاد ػثٍذ صًادي اصًذ31
االولمتوسطتراب َٕري دمحم ػه32ً
االولمتوسطهللا صُغ رًؼّ ػًاد ضزى33
االولمقبولانؼايري ػثاش دمحم راضى يؤيم34
االولمقبولانخفارً دمحم صًسِ صثاس يُتظر35
االولمقبولانرضٕل ػثذ صطٍ دمحم َسار اي36ٍٍ
االولمقبولانُزاتً راتر رؼفر ػٍطى يصطفى37
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