
الجنساسم الخريجت

أَثٗتثاسك دمحم دغٍ دغٍٛ انجُات1ٙ

أَثٗصْشاء طانة عثذ عهٙ عثذ انجثٕس2٘

أَثْٗثّ تاعى صعالٌ دغج ال دج3ٙ

أَثٗصُٚة ٚذٛٗ عثذ صٚذ عهٙ انفتال4٘ٔ

أَثَٕٗس صادة دمحم دأد كُا5َّ

أَثٗصْشاء عثذ انصادة قاعى عثٛذ انغاعذ6٘

أَثٗعفشاء َاجٙ طايٙ دًذ انعثاط7

ركشعهٙ عثذ انذغٍ عثذ انشعٕل دغٍ انُٛه8ٙ

ركشيصعة قصٙ عثذ انًُعى اتشاْٛى انشتٛع9ٙ

أَثٗدٕساء شًخٙ عثذ انًطهة يشاد ال دٕل10

ركشعهٙ فاضم خهٛم ادًذ انكٓشتائ11ٙ

أَثٗستاب تاعى يذغٍ شاكش ال فته12ّ

أَثٗصُٚة فاضم عثاط عشعاٌ 13

أَثٗيشٚى عهٙ صثش٘ عزٚة انشٕٚه14ٙ

أَثٗفاطًّ جاعى عثذ االياو عاشٕس انعاف15ّٛ

أَثٗصْشاء فاضم دغٍٛ صانخ انغثاح16

أَثٗاٚات دًٛذ دًضِ شخٛش انذغُا17٘ٔ

أَثٗفاطًّ عثذ هللا شٓاب دًذ انجُات18ٙ

ركشعهٙ َضاس جثاس عانٙ انغشات19ٙ

أَثٗفٛذاء عثاط صانخ ْاد٘ ال صذ20ٕ

أَثٗٚاعًٍٛ دمحم عهٙ جٕاد كاظى انجٕاد21

ركشاععذ دمحم عطشاٌ عثذ هللا انثذٚش22٘

ركشدغٍٛ عهٙ رٚاب يطش 23

أَثَٕٗس غانة فٓذ عجٛم اتٕ ٔانذ24ِ

أَثٗصْشاء ياجذ عذَاٌ جاتش انعًٛذ25٘

ركشعهٙ اكثش عثذ انذغٍٛ يٓذ٘ عثاط انعثٕد26٘

أَثَٗثأ فاضم ْاتف عثٕد يغعٕد27٘

أَثٗٔسٔد دغٍٛ عثذ دمحم انكشكٕش28ٙ

أَثٗتٍُٛ عانى يشصٔك جٕاد انت29ًًٙٛ

أَثٗعهٛاء ععذ عهٙ جعفش انغا30ًَٙ

أَثٗاٚثاس عادل كاظى جاعى انًغعٕد31٘

أَثٗادٚاٌ ٔنٛذ ععٛذ ادسٚظ َصش هللا32

أَثٗصْشاء َاْض شاكش عهٙ دغُٛٙ 33

أَثٗتثاسك َضاس كاظى عثذ انعثاط34

أَثٗيٓا َعًّ دمحم ْجٕل انعثاي35ٍٛ
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أَثٗدٕساء عانى طانة دغاٌ انٛغاس36٘

أَثٗصُٚة اٚاد يٓذ٘ دغٍٛ انعهٙ انذه37ٙ

أَثٗفاطًّ دمحم دًضِ ساجٙ انذغُا38٘ٔ

أَثَٗغشٍٚ اٚاد صانخ يٓذ٘ ُْٛذ39٘

أَثٗاثاس عهٙ َعًّ دًذ انت40ًًٙٛ

أَثٗتثاسك ادًذ عثذ عٛفاٌ ال دثٛة41

ركشاععذ ساضٙ دغٍ جُذل تُٙ تًٛى42

أَثٗغذٚش يذغٍ عثذ انذغٍٛ دغٍ انعثٕد43٘

ركشدٛذس صثاح خضٛش َاٚف انكالت44ٙ

ركشعهٙ دغٍ عثذ ستّ عطّٛ انكُا45َٙ

ركشدغٍٛ دمحم دغٍٛ عثاط انخطات46ٙ

أَثَٕٗس انٓذٖ َعًّ جٕاد كاظى ال يظهٕو47

أَثٗصُٚة عثذ انصادق عثذ انصًذ عثذ انجهٛم انغانى48

ركشادًذ يُٛف عهًاٌ يذًٕد االَثاس49٘

أَثَٕٗس صثاح جٓاد عٕاد٘ انكشٚط50ٙ

أَثٗصُٚة ْاد٘ دًٛذ َاٚف 51

أَثٗاعًاء جعفش عٓٛم عثذ هللا 52

أَثٗتٍُٛ ادًذ َعًّ عثذ هللا انشافع53ٙ

ركشطاسق عهًاٌ خهٛم اتشاْٛى انغا54ًَٙ

ركشدٛذس ادًذ صادة عغكش انثشٔس55

أَثَٗغشٍٚ غانة دغٍٛ جعٛى االتشا56ًْٙٛ

ركشاععذ طعًّ يٓذ٘ عثٕد آل عٛذا57ٌ


