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   ثمة   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ناظَى ضَى قوىل ذ

 ولىن الواش ثةضةند باش ناظنجى ناظنجى الواش ناظنجى باش الواش ناظان ئاشاد امحد 1

 ناجح ناظنجى ناظنجى شوز باش ثةضةند باش شوز باش باش شوز باش الواش إبساهيي حمىد امحد 2

 ولىن الواش ثةضةند ناظنجى الواش باش ناظنجى ثةضةند ناظنجى الواش امحد حمىود حطن 3

 ولىن الواش الواش ناظنجى باش ثةضةند الواش ناظنجى ناظنجى الواش أختني ابساهيي عىس  4

 ولىن الواش الواش ناظنجى ناظنجى ثةضةند الواش ناظنجى باش الواش أحلان إبساهيي خديدا 5

 ناجح ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى باش ناظنجى باش باش ثةضةند أيوان أمحد جميد 6

 ولىن الواش ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند الواش ثةضةند ناظنجى الواش وريشا بامسة ايصدو 7

 ولىن الواش الواش ناظنجى ناظنجى ثةضةند الواش الواش ناظنجى الواش طهبراز وناف  8

           بودين بوجت صاحل 9

 ناجح باش باش باش باش شوز باش ناظنجى هةزةباش باش باش ثسوين حطن حمىد 10

           جوان كريم طه 11

 ولىن الواش ناظنجى باش باش ثةضةند الواش ناظنجى ناظنجى الواش حامت كسيي خمف صاحل 12

 ولىن الواش الواش ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى باش باش ثةضةند حطن حجي خمف 13

 ناجح ثةضةند ثةضةند ناظنجى باش ناظنجى ثةضةند باش باش ثةضةند خاتي اوني قاضي 14



 ناجح ثةضةند ثةضةند ناظنجى باش باش ثةضةند شوز باش شوز باش ثةضةند خمف إبساهيي فندي 15

 ولىن الواش ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى الواش ناظنجى ناظنجى ثةضةند اضعد حمىود دعاء 16

           مصطفىدملان بشري  17

           دلوظان حمىود عىس 18

 ناجح ثةضةند ناظنجى باش باش هةزةباش شوز باش شوز باش باش ثةضةند ضعيد وملو فندي 19

 ولىن ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى باش الواش مسري عبدالوحيد زجب 20

 ناجح ناظنجى باش باش باش باش هةزةباش شوز باش شوز باش ناظنجى شسين عبدالكادز حمىود 21

           عاده تتو كسوص 22

           عازف هاشي حطن 23

 ناجح ثةضةند باش باش شوز باش هةزةباش ناظنجى شوز باش باش ناظنجى عمي عبداللسيي حمىد صادق 24

           عمي ياضس عمي 25

 ولىن الواش الواش ناظنجى ناظنجى ثةضةند الواش الواش ناظنجى الواش كاوريان طيالن قادز 26

           كيىان زشدي أمحد 27

 ولىن الواش الواش ناظنجى باش ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند الواش حمىد ابساهيي عيدو  28

 ولىن الواش الواش ناظنجى ثةضةند ثةضةند الواش الواش الواش الواش حمىد ضميىان شوكت 29

 ولىن الواش الواش ناظنجى ثةضةند ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند الواش ضعيد طاهروسيي  30

 ولىن الواش باش هةزةباش الواش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ناظنجى الواش وسيي عصيص حليي 31

 ولىن الواش الواش ناظنجى الواش ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند الواش وطعود إدزيظ زشيد 32

           ناشك إمساعين وساد 33

           مجين رياضهاني  34



           ضعدي عمي هيثم 35

 ولىن ثةضةند الواش ناظنجى ناظنجى ثةضةند شوز باش ثةضةند ثةضةند الواش وشياز عبداهلل حمىد 36

           يطسى عبداهلل زشيد 37

 ناجح ناظنجى ثةضةند باش باش هةزةباش شوز باش باش شوز باش ثةضةند يونظ عبدالسشاق إبساهيي 38

 

 مالحظة:

 : جيد جدا(هةزةباش: جيد، شوزباش: جيد، باش: متوسط، ناظنجى: مقبول، ثةضةند: ضعيف، )الواش
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  ثمة ثمة قوىل ضَى ناظَى ذ
 ولىن ثةضةند الواش عبداهلل امحد طوهداز 1

 


