
الجنساسم الخريجت

ركريرتضى عثاش ْاغى دطٍٍ انذط1ًٍُ

ركردمحم ضهٍى ادًذ دطٍ انػٍخ2

أَثىَطرٌٍ غانة عثٍذ اضًٍر انػًري3

أَثىرأٌّ َارر فرياٌ ضهًاٌ ال ضهًا4ٌ

ركريُٓذ يذطٍ ادًذ عثذ 5

أَثىاٌُاش ضٍاء عثذ هللا فردا6ٌ

ركرعهً خضٍر عثٍص ضعذٌٔ انجُات7ً

ركرادًذ دمحم ضعٍذ دمحم دطٍٍ االغٍقر8

ركردطٍٍ دطٍ عثٍذ دطٍٍ 9

أَثىدٕراء عهً جاضى تٍٓر انثٓادن10ً

أَثىغفراٌ فاضم زٌذاٌ كاظى انجثٕري11

ركرزٌذ عذَاٌ كاظى عثذ انجُات12ً

ركرقٍص فانخ دطٍ خضٍر انثٕ عٌٕف13

ركرعثذ انردًٍ ضايً ْادي دأد انًطرأي14

ركرادًذ دمحم عثذ االيٍر غالل 15

ركرعادل تٓاء دمحم عهً اتراٍْى انذفاع16ً

أَثىعال ضانى كطاٌ جٕاد انجهٍذأي17

ركردطٍٍ عهً عرٌثً دمحم انذطُأي18

أَثىزْراء دًٍذ عثذ انطادِ ياضً انذطُأي19

أَثىزْراء ياجذ ْذاو زغٍر يصهٕخ20ً

ركرايٍر َعًاٌ قذطاٌ جاضى انٕز21ًَ

أَثىفاطًّ ضٍاء جثار يٍثى انًعتٕق22

أَثىاٌات خانذ يٕضى دًٕد ال يٕضى23

أَثىأش عهً عثذ انكاظى دطٍ ال عثذ هللا24

أَثىزْٕر درتً عٕاد دراج انطعٍذي25

ركردطٍ ْادي َعًّ ْادي انًٕضٕي26

ركرادًذ دطٍٍ ردٍى عهً ال عٍطى27

ركردٍذر ادًذ ضٓر غٍالٌ انجثٕري28

ركرجٕاد دطٍٍ يجٍذ ازغٍر 29

ركردمحم يٓذي اتراٍْى دمحم انخسعه30ً

ركريٍُر دمحم دطٍٍ عهً 31

أَثىتتٕل غازي يغايص داجى انًذًٕد32

أَثىيرٌى عادل دطٍٍ ضهًاٌ انثٕ دذٌذ33

ركردايذ عطٍّ عثاش يجهً االضذي34

ركرازْر يجٍذ عثذ انسْرِ طأي انسٌادي35
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أَثىزْراء عثذ انردًٍ عثٍذ دمحم انعثاض36ً

أَثىدُاٌ دطٍ ضاجت عٍّ انغسأي37

أَثىعهٍاء ادًذ نفتّ طارظ آل جٌٕثر38

أَثىاغجاٌ خضٍر كاظى عهٕاٌ انسٔتع39ً

أَثىَٕراٌ دمحم رضا دطٍٍ يٕضى 40

ركرادًذ صثذً عٕدِ دمحم انعادن41ً

أَثىغفراٌ صفاء يٕضى عهٕاٌ انًٕضى 42

ركرايٍر ادًذ فاضم عًراٌ 43

أَثىاضراء تػٍر عهً يجهً انػًري44

ركردمحم دطٍٍ ضتار جثار ْادي انطعٍذ45

أَثىانٓاو يعٍ ردٍى زتانّ انعردأي46

أَثىدٍٍُ ٍْثى جٕاد كاظى انػًري47

أَثىفاطًّ جًال فرداٌ غٓاب انػٓاب48

ركرادًذ تاضى ادًذ عثذ هللا انجًٍه49ً

أَثىَثأ عهً ٌٕضف ْاتف انذْع50

ركرزٌذ صادق عثذ زٌذ ْاتف انذْع51

أَثىفاطًّ عهً دطٍ غعثاٌ انثٓادن52ً

أَثىرغذِ جالل ْادي دأد انًطرأي53

ركردطٍٍ دطٍ عهً غالظ 54

ركرضجاد جٕاد كاظى دطٍٍ انًطعٕدي55

ركرعهً ثاير غثٍة تراك انطان56ًً

أَثىاٌفاٌ ٌٕضف عثذ انذطٍ عهً ال دمحم57

ركرقاضى عثاش غاكر رغٍذ انكراف58ً

أَثىغٓذ فاضم عثذ انصادة فتاح انذًٍري59

أَثىزْراء عثاش صانخ ْادي آل صذ60ٕ

ركرادًذ ردٍى كٕٓ دداو آل غػٍى61


