
الجنساسم الخريجت

ركشصٚذ ػهٙ اتشاْٛى دمحم انخفاج1ٙ

ركشدغٍٛ غاص٘ عهًاٌ ػهٙ انًٕع2ٕ٘

أَثٗاعشاء ػثذ انٓاد٘ ػثذ ػهٙ خضش انُاصش3

ركشصيٍ عتاس ػثذ صٚذ ػطشاٌ ال ضٛذا4ٌ

أَثٗيشٚى دٛذس يتؼة يُذٚم انؼثٕد5٘

أَثٗفاطًّ ادًذ ْاد٘ دغاٌ انٛغاس6٘

أَثٗصْشاء ػثذ انذهٛى ػثذ انذافع دًذ انًظفش7

ركشدغٍٛ خضٛش ػثاط ػثذ انغالي8ٙ

أَثٗيشٚى دغٍ ػهٕاٌ يجٛذ ٔص9َٙ

أَثٗاالء فخش٘ يطش سٚظ ػثٕد10٘

ركشدٚاس ػثذ انذكٛى ػثاط كاظى انخفاج11ٙ

أَثٗسعم تشاس يذغٍ خضٛش انشًش12٘

أَثٗػهٛاء إٚب ْاد٘ عاجت انضتٛذ13٘

ركشػهٙ عانى ػثاط صهٛة االعذ14٘

أَثْٗثّ هللا َصٛف لاعى دمحم انذٕاع15ٙ

ركشدمحم خٛش٘ دمحم دغٍٛ انذجٛم16

أَثٗفاطًّ ػهٙ ػثذ انذغٍٛ دغٍ انخفاج17ٙ

أَثٗاتتغاو ػذ٘ داتى عهطاٌ انغؼذ18٘

أَثٗصُّٚ ػثذ انذغٍ جثش دغٍٛ انكشٚط19ٙ

أَثٗيٓا دغٍ ششٚف كايم انثشكة20

ركشدغٍُٛ صادة دمحم صانخ انصفاس21

أَثٗاعتثشق ػهٙ يذًٕد جاعى انًاص22َٙ

أَثٗػٕانٙ انضْشاء ػادل دمحم صانخ ػهٙ سضا انٕكٛم23

أَثٗعذش ػذَاٌ ػضٚض ػثذ دسٔٚش انفتال24٘ٔ

أَثٗغادِ ػثذ انٓاد٘ دغٍ جٕاد انٓش25

ركشدغٍٛ لاعى ػثذ ػهٙ دغٌٕ ستٛغ26

أَثٗتٍُٛ دايذ جاعى ػثذ انضْشِ انذغُا27٘ٔ

أَثْٗثّ ػثذ انذغٍٛ دًضِ يجثم انذشدا28ٌ

أَثٗػزساء ػالٔ٘ دغٍٛ جٛاد ال جٕس29٘

ركشػهٙ دغٍ ػٕٚض طالل انكشٚط30ٙ

أَثٗدًٛذِ دٛذس يكٙ ػثاط انؼمٛذ31٘

أَثَٗغشٍٚ كاظى يشداٌ ستاط انشثال32٘ٔ

أَثٗانذٕساء صُٚة صالح دغٍٛ كطاٌ انششٔا33َٙ

ركشيٛثى دمحم نطفٙ دمحم انخضسج34ٙ

ركشػهٙ كاظى دمحم الفٙ انٕٛعف35
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أَثٗيشِٔ فاسط ػثذ انذغٍٛ ػهٙ انشًش36٘

أَثٗصْشاء ادغاٌ يٓذ٘ ػثذ انكشٚى انغالي37ٙ

أَثٗتٛذاء دغٍ دخٛم جذاح انغشدا38ٌ

أَثٗاَؼاو دغٍ خُٛاب تشٚٓٙ 39

أَثٗصُٚة ػثذ انشضا دًٛذ اتٕ جانٙ 40

ركشجاعى فائض تٕياٌ غاص٘ انجُات41ٙ

أَثَٕٗس عتاس كاظى اتشٚك انؼثٛذ42٘

أَثْٗذٖ ػثذ انشعٕل ػثذ انؼثاط صادة انغهًا43ٌ

أَثٗفاطًّ ػثذ انذغٍٛ ػثذ انشضا ػهٙ انؼضا44٘ٔ

ركشدغٍٛ ػهٙ جثش ػثذ انذغٍٛ آل ػه45ٙ

أَثٗيشِٔ ػادل شاكش سشٛذ انكشاف46ٙ

ركشيصطفٗ دمحم دغٍٛ َاصش انًٕن47ٗ

أَثٗشٓذ ػًاد كاظى جثش انخفاج48ٙ

أَثٗعاسِ ْاشى َٕاف يٕعٗ انًغؼٕد49٘

أَثٗفاطًّ عانى ػثذ انؼثاط ػثذ انغادِ آل عهًٛا50ٌ

أَثٗصُٚة اتشاْٛى صادة ػثاط انشٕن51

أَثٗاعٛم سدٛى ػثذ انذغٍٛ ػثذ انغادِ انكشٚط52ٙ

أَثٗانٓاو فاضم ػثاط دمحم انضغٛث53ٙ

ركشيذغٍ دمحم يذغٍ صتاس انغا54ًَٙ

أَثٗديٕع صانخ يٓذ٘ كاظى انجُات55ٙ


