
 ثصكا شمانَى ئينطليصى/ كوليرا شمانان

 A ضيَىقوناغا 

 

   6 6 6 2 4 4 4 6 ذمازا يةكان

 

 بابةت

زَيصمانا 
 فَيسكسنَى

نظَيطانا 
 وةزطَيسان شمانةواني ئةكادميى

هصزكسنا 
 زةخنةيى

ئةدةبَى 
 تَيبينى ئةدةيَى جيوانى ئةدةبَى ئةمسيكى بةزيتانى

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ناظنجى امحد لصكني حممد امني  1

 دةزضوو ثةضةند باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثريوش شعبان حممدعمس 2

3           

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند باش ثةضةند حطني غاشي إلياس 4

5           

6           

7           

8           

 عبوز/ بسياز  ثةضةند ناظنجى الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى قاضم بكس قاضو ضعدو                                 9

 دةزضوو ثةضةند باش ثةضةند باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةضةند ظةذين شينواز حممد صاحل 10

 دةزضوو ناظنجى شوز باش ثةضةند ناظنجى شوز باش ناظنجى ناظنجى ثةضةند فيضل نائف بسكات قاضم 11

 دةزضوو ثةضةند شوز باش ثةضةند ناظنجى ثةضةند باش باش ثةضةند لةيالن شكسى حممد حطن  12

13           

\ 



 B ضيَىوناغا 

 

 

   6 6 6 2 4 4 4 6 ذمازا يةكان

 

 بابةت

زَيصمانا 
 فَيسكسنَى

نظَيطانا 
 وةزطَيسان شمانةواني ئةكادميى

هصزكسنا 
 زةخنةيى

ئةدةبَى 
 بةزيتانى

ئةدةبَى 
 ئةمسيكى

ئةدةيَى 
 تَيبينى جيوانى

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند باش ناظنجى ثةضةند امسر عٔصى زبري حصني 1

 دةزضوو ثةضةند باش ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى اهلاو ابرأٍه امحد طاٍر 2

 دةزضوو باش باش ناظنجى باش باش شوز باش شوز باش ناظنجى امريِ ّلٔد رظٔد شلٔه 3

 عبوز ثةضةند ناظنجى الواش ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند باشه خدٓدِ خلف ابرأٍه 4

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى جَاد جالل خلٔل مراد 5

 دةزضوو ثةضةند باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند داّد علٕ خلف مريزا 6

7           

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند زٓاد عبدالعسٓس إمساعٔل  8

9           

10           

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند شٔدّ امساعٔل كرّ شٔدّ 11

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى طْاف مراد خاىْ قاشه 12

 دةزنةضوو الواش ناظنجى الواش ثةضةند ثةضةند الواش ناظنجى ثةضةند قَرماٌ مخٔض احملند  13

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند كنال امحد حمند  14



َٔر طٔب عبدالكادر طُ  15  دةزنةضوو الواش ناظنجى الواش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ناظنجى كي

 دةزضوو ثةضةند باش ثةضةند باش باش ناظنجى ناظنجى ثةضةند كْرٓال جْرج كْرُٓ  16

17           

18 
 

         

 دةزضوو/ بسياز ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ٍعٔار جرجٔض عبداهلل  19

 

 C ضيَىقوناغا 

 

   6 6 6 2 4 4 4 6 ذمازا يةكان

 

 بابةت

زَيصمانا 
 فَيسكسنَى

نظَيطانا 
 وةزطَيسان شمانةواني ئةكادميى

هصزكسنا 
 زةخنةيى

ئةدةبَى 
 بةزيتانى

ئةدةبَى 
 ئةمسيكى

ئةدةيَى 
 تَيبينى جيوانى

   ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ثلة ناظَى ضَى قوىل ذ

1           

 دةزضوو ناظنجى باش ناظنجى باش ثةضةند ناظنجى ناظنجى ثةضةند برًّٓ ْٓىض طُ حصً 2

 دةزضوو ثةضةند شوز باش ناظنجى باش ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةضةند مجال حجٕ بركات الٔاط 3

 دةزضوو ثةضةند باش ثةضةند شوز باش ثةضةند باش باش ثةضةند حصً صاحل حصً علْ 4

 دةزضوو ناظنجى باش ثةضةند ناظنجى باش ناظنجى باش ثةضةند حصني بابري حصني خلف 5

 دةزضوو ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ناظنجى ناظنجى ثةضةند ناظنجى داّد صربٖ خلف كعتْ 6

7           

 دةزنةضوو الواش ثةضةند الواش ثةضةند ثةضةند الواش الواش الواش زعد توفيق شسيف 8



 دةزضوو ناظنجى باش ثةضةند باش هةزةباش ناظنجى باش ثةضةند ذَيطس حممود أمحد 9

 دةزنةضوو الواش ناظنجى ثةضةند شوز باش ثةضةند ثةضةند ناظنجى ثةضةند ظَاب امحد عباط حصً 10

 دةزضوو ثةضةند شوز باش ثةضةند باش ثةضةند باش ناظنجى ناظنجى ظٔالٌ فرماٌ حاجى منر 11

 عبوز  الواش ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند عدىاٌ ممْ جربّ طوهداز 12

13           

 دةزضوو ناظنجى باش ثةضةند ناظنجى ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ماجد عبدالصالو حمند  14

 دةزنةضوو ثةضةند باش ثةضةند ناظنجى باش الواش ثةضةند الواش مٔعاد خضر خلف خدٓدا  15

16           

 عبوز  الواش ناظنجى ثةضةند باش ثةضةند ثةضةند ثةضةند ثةضةند ىٔاز زٓدّ خدٓدِ درّٓغ 17

 

 


