
الدور التقدير اسم الخري    جت

االولامتيازااليٛش عثذ فؤاد عهٙ نٕاء1
االولجيد جدا فشْٕد كطٕف عاٚذ ت2ٍُٛ
االولجيد جدا دًذٌٔ عهٙ يظش عه3ٙ

االولجيد جدا كاظى جهٕب كشٚى ادًذ4
االولجيد جدا دمحم انٕادذ عثذ َاصش ادًذ5
االولجيد جدا عُاد دأد عهًاٌ ادًذ6
االولجيد جدا دمحم جاعى يانك صْشاء7
االولجيد جدا سيٛط دغٍٛ يذًٕد عائش8ّ
االولجيد عهٙ َثٛم اٚاد يُٛا9

االولجيد جٕاد غاسػ فاسط يصطف10ٗ
االولجيد خعٛش يذًٕد شاكش دا11َّٛ
االولجيد صانخ انشصاق عثذ صفاء َٕسط12
االولجيد خهف جًٛم ستاح ٔعاو13
االولجيد انشظا عثذ عذٔاٌ يذًٕد يصطف14ٗ
االولجيد فتذٙ شذارِ صالح دزٚف15ّ

االولجيد عايش عٕٚذ سٚغاٌ إَس16
االولجيد يذًٕد دغٍٛ فاظم عثاط17
االولجيد ظاْش دأد ادًذ ص18ُّٚ
االولجيد دغٍٛ ْاشى تشاء دمحم19
االولجيد هللا عثذ َعٛى ععذ يصطف20ٗ
االولجيد يضْش َعًّ صالح ا21ًٍٚ

االولجيد دمحم جاعى دمحم عه22ٙ

االولمتوسطيطش يطهة جاعى ٚاعش23
االولمتوسطيٓذ٘ صانخ دمحم عش24ٖ
االولمتوسطغفٕس٘ اتشاْٛى فائض اتشاْٛى25
االولمتوسطكشٚى انشصاق عثذ عهطاٌ تٍ صاٚذ26
االولمتوسطَذٚى يذًٕد جًال َٓاد يشٚى27

االولمتوسطْاد٘ دغٍ دمحم انغُٙ عثذ عٛف28
االولمتوسطفشياٌ يذًٕد عًاد فٛصم29
االولمتوسطعثٛذ صٔسِ ٚاعش دغ30ٍٛ
االولمتوسطيذًٕد عهٙ ادًذ يصطف31ٗ
االولمتوسطيٓذ٘ صانخ فاظم انعثاط ات32ٕ

االولمتوسطعثاس ْاشى دمحم انشدًٍ عثذ33

االولمتوسطصٚذاٌ عُاد َاظى ادًذ34
االولمتوسطشًخٙ خعٛش عهٙ ي35ًٍٛٓ
االولمتوسطانتًًٛٙ دغٍٛ دغٍ جالل يشتع36ٗ
االولمتوسطغُٙ دغٍ دٛذس عجاد37
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االولمتوسطدغٍ سشٛذ دمحم انفماس ر38ٔ
االولمتوسطدغٍٛ يذًٕد عًاس دمحم39

االولمتوسطصادق جعفش دغٍٛ جعفش40
االولمتوسطانشصاق عثذ عادل عالء يذًٕد41
االولمتوسطدغٍٛ دمحم عثاط دمحم42
االولمتوسطجٕاد جاعى ادًذ يصطف43ٗ
االولمتوسطشذٚذ جاعى ادًذ هللا عثذ44
االولمتوسطصانخ جثش دمحم عجاد45
االولمتوسطعُاد جعفش صانخ يٛثى46
االولمتوسطدًاد٘ انشدًٍ عثذ فؤاد دمحم47
االولمتوسطععذ خهف دغٍ دٛذس48
االولمتوسطفشج دغٍ جعفش يشتع49ٗ

االولمتوسطعجٛم دمحم عهٙ دمحم50

االولمتوسطْاد٘ دغٍ َجاح عشيذ51

االولمتوسطكطٕف جًعّ ادًذ يصطف52ٗ
االولمتوسطانشتٛعٙ دمحم يٓذ٘ عانى اَظ53
االولمتوسطعهٙ انشعٕل عثذ دمحم ادًذ54
االولمتوسطكشٚى غانة عايش دٛذس55
االولمتوسطعهٕاٌ دمحم يصطفٗ غ56ّ

االولمتوسطفشج فائك ادغاٌ هللا عثذ57

االولمتوسطعهٙ فاظم عادل دمحم58
االولمتوسطعهٙ عثاط كاظى يصطف59ٗ
االولمتوسطيش٘ فاظم كشٚى عايش60
االولمتوسطعغم صثٛخ دٛذس عجاد61
االولمقبولادًذ عذَاٌ دٛذس دُا62ٌ

االولمقبولاتشاْٛى صادق انْٕاب عثذ ا63ًٍٚ
يمقبولدغٌٕ َاصش عًاد دمحم64

الثان 
االولمقبولصايم دغٍ خانذ عه65ٙ
يمقبولانُثٙ عثذ عطّٛ انشدًٍ عثذ تمٙ دمحم66

الثان 
االولمقبولفٓذ فهٛخ ادًذ دغاو67
االولمقبولانذْهكٙ َصٛف نطٛف شذْاٌ اششف68
يمقبولدغٍ عثذ عالء تكش ات69ٕ

الثان 
يمقبولدمحم عهًاٌ صثاح دغ70ٍٛ

الثان 

االولمقبولسصٔلٙ َعٛى عالء ادًذ71

يمقبولدغٍٛ يٓذ٘ صانخ عه72ٙ
الثان 

يمقبولادًذ َجٛة ععذ انْٕاب عثذ73
الثان 

االولمقبولصادة سيض٘ دمحم اثٛش انعاتذٍٚ ص74ٍٚ

االولمقبولكاظى ْاد٘ دغٍ ا75ًٍٚ
االولمقبولانجثٕس٘ دمحم غانة يشتاق يصطف76ٗ
االولمقبولانشٛخهٙ انجثاس عثذ غاسق صٚاد غاسق77
يمقبولاعًاعٛم فٕص٘ سائذ فٕاص78

الثان 
االولمقبولانشكٛثأ٘ عانى غانة خانذ دٛذس79

االولمقبولَٕس٘ ساتة عًاس ٚاعش80



الدور التقدير اسم الخري    جت

االولامتيازتٕفٛك صثذٙ انًُعى عثذ عًش1
االولامتيازيٕعٗ دمحم اٚاد دمحم2
االولجيد جدا جٕد٘ َاجٙ جًال دمحم3
االولجيد جدا عكاس جٕاد عًٛش تشاس4

االولجيد دشٚض شثٛة سٚاض عالو5
االولجيد دًاد َجشط عًٛش انكشٚى عثذ6

االولجيد َاصش غعًّ جعفش فشاط7

االولجيد خهف دغٍ صثاح يعار8
االولجيد يشٛش٘ ْالل انشدًٍ عثذ اٚٓاب9

االولجيد عٛذاٌ يُاتٙ انضْشج عثذ دٛذس10
االولجيد ظٛذاٌ عثاط ادًذ عثاط11
االولجيد تذس يشدال جثاس صفاء12
االولجيد عٛغٗ دمحم خانذ عًش13
االولمتوسطدًٛذ ْاد٘ انذًٛذ عثذ دٛذس14
االولمتوسطعهٙ عثذ دغٍ غانة كشاس15

االولمتوسطْاد٘ عثاط دمحم ست16ٗ
يمتوسطدغٍٛ جًعّ دغٍٛ عثاط17

الثان 
االولمتوسطصانخ ععذ٘ غاسق تكش18
االولمتوسطخهٛم دًٛذ دٛذس ايٛش19
االولمتوسطعذٕس يذغٍ عهٙ دمحم20
االولمتوسطانذٍٚ عًٛذ دمحم ايٍٛ دغٍٛ عصاو21
يمتوسطخعش دثٛة يٕفك عه22ٙ

الثان 
االولمتوسطدًاد٘ ادًذ سعذ عًش23
االولمتوسطانغفاس عثذ عذَاٌ غالل ادًذ24
االولمتوسطدغَٕٙ يُذٚم دمحم دغ25ٍٛ
االولمتوسطسصٍٚ ادًذ عالء ادًذ26
االولمتوسطعهٙ دمحم ادًذ فٛصم ادًذ27

يمتوسطانذغٍٛ عثذ االيٛش عثذ يُزس ايٛش28
الثان 

يمتوسطجاتش فشداٌ عهٙ دمحم ايٛش29
الثان 

االولمتوسطدمحم هللا ععذ جًال هللا ععذ30
االولمتوسطانجثٕس٘ عانى ادًذ صثاح َٕسط31
يمتوسطفشج دغٍ ادًذ نٛث32

الثان 
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