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 درجت الدوراالول %44درجت السعي  االسن  ث

64% 

 الدرجت النهائيت

044% 

 درجت الدور الثاني

64% 

 الدرجت النهائيت

044% 

 الوالحظاث

  كتابت رقوا كتابت رقوا كتابت رقوا كتابت رقوا كتابت رقوا
          وشالشىٌشالز  33 اترهال شاير ضهطاٌ  0

          ضثعح عشر 17 احًد ضايٍ عثد حًد 2

          ضد وعشروٌ 26 احًد قحطاٌ جاضى 3

          ضد وعشروٌ 26 اخالص عًاد ضعُد 4

          خًص وعشروٌ 25 االء عثدهللا يحًد خهف 5

          ضثع وعشروٌ 27 ايٍُ يحًىد جاضى 6

          شالز وشالشىٌ 33 اَهاب يحًد يحًىد 7

          خًطح عشر 15 اَىب يحًد عهٍ )ر( 8

          شًاَُح عشر 18 ترىل شاير عهٍ َصُف 9

          يطرىفٍ  جثراٌ ضعد جثر)ر( 04

          ضثع وعشروٌ 27 حاذى عدَاٌ حًد يحًد 00

          شالشىٌ 30 حارز عثد عهٍ 02

          ضرح عشر 16 نطُفحطٍُ عثدانجثار  03

          عشروٌ 20 حًد يحًد عهٍ 04

          شالز وشالشىٌ 33 حًسج خاند احًد حطٍ 05

          ضد وعشروٌ 26 حًسج عثد انرحًٍ عثدهللا  06

          خًطح عشر 15 حُدر يصًُ يحًد 07

          ذطعح عشر 19 رافد صانح حطٍ)ر( 08

          ضثع وعشروٌ 27 جىدخزَُح جُاٌ  09

          ضد وعشروٌ 26 ضانى َاظر عثد)ر( 24

          شالشح عشر 13 ضجاد يحًد يهدٌ 20

          ذطعح عشر 19 ضري ضُاء خهُفح 22

          شًاٌ وشالشىٌ 38 صفا شاكر يحًىد 23

          واحد وشالشىٌ 31 صفا يحًىد فُصم 24

          شًاٌ وعشروٌ 28 حًداٌ جاضىعثدانصًد  25

          عشروٌ 20 عثدهللا احًد َصُف 26

          شًاٌ وعشروٌ 28 عثدهللا يحًد رفعد 27

          اشُاٌ وعشروٌ 22 عال عادل عُطً 28

          شالز وعشروٌ 23 عهٍ حطٍ عثُص 29

          ضثع وعشروٌ 27 عهٍ عثد حطٍُ 34

          ارتع وشالشىٌ 34 عاير يحًدعًر  30

          ضثع وعشروٌ 27 عًر عثد انهطُف يىضً 32

          شالز وعشروٌ 23 غادج عهٍ جًعح 33

          واحد وشالشىٌ 31 فُر غدَر يطهك 34

          شًاٌ وعشروٌ 28 يارَا اتراهُى شكىرٌ 35

          ضثع وشالشىٌ 37 يحًد هاشى يحًد 36

          ضثع وعشروٌ 27 يرَى حطُة فهد 37

          ارتع وعشروٌ 24 يصطفً ضهُى جثار 38

          خًص وعشروٌ 25 يقداد خهف حطٍُ 39

          خًص وعشروٌ 25 يهُد َعًاٌ حطٍ 44

          اشُاٌ وشالشىٌ 32 هدي عثاش غسال 40

          ارتع وشالشىٌ 34 هًاو هاشى حًد 42

          شالز وعشروٌ 23 َحًُ عثد عكهح 43

          عشروٌ 20 َطر طارق حًدٌ 44

          عشروٌ 20 )تحميل(      حسين علي 45

          ذطع وعشروٌ 29 )تحميل(      محمد احمد 46

          خًص وعشروٌ 25 )تحميل(  نريمان قحطان 47

          وشالشىٌارتع  34 )تحميل(   يونس عباس 48
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 رئيس القسن                                                                                                                                                                     


