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 األول 72.959 عسخ عبج الدالم عبج القادر الجسيمي   .7:
 ولاأل 72.775 فخحان صالح عمي الحدؼ   .8:
 األول 72.581 بخجيؼ سفخ دمحم عمي   .9:
 األول 72.372 أيسؼ صبحي أدريذ جخجيذ  .::

 األول 72.152 نؽر عبج اإللو حسيج جخجيذ الخفاف  .188
 األول 72.85 أسساء دمحم محسؽد خمف العخبي   .181
 األول 73.955 أيسؼ عثسان دمحم حديؼ   .184
 األول 73.947 بذيخ نرخ الجيؼ شكؽر جسعة   .183



 

 (5-9) 

 الدور الذي تخرج منه المعدل ب الثالثياسم الطال ت
 األول 73.942 دمحم غازي دمحم حديؼ   .182
 األول 73.821 ياسخ حامج عبج الخحسؼ الدسان  .185
 األول 73.817 بيكخد دمحم إسساعيل دمحم    .187
 األول 73.748 ج صالح يإيسان أحسج ع  .188
 األول 73.298 عساد أحسج دمحم جاسػ الديجان   .189
 األول 73.374 سخ يؽسف عبج أحسج الش  .:18
 األول 73.332 لؤي حكست وحيج دمحم   .118
 األول 73.4:2 فخاس عاصي حديؼ غائب   .111
 األول 73.478 محسؽد عديد محسؽد أحسج   .114
 األول 73.1:7 فادي أديب أحسج حسجان   .113
 األول :73.1 سعج عبج القادر محي الجيؼ الحيالي   .112
 األول 73.85 ثامخ حدؼ خمف عبج الجبؽري   .115
 األول :74.95 عبج هللا شيت شياب  دمحم  .117
 األول :74.8 إبخاىيػ خمف حسيج عبج هللا الطائي   .118
 األول 74.497 وفاء عبج القيار محسؽد إبخاىيػ   .119
 األول 23:.71 فخاس صباح عديد انطؽان   .:11
 األول 71.735 مجيج دمحم ياسيؼ حشؽش   .148
 األول 71.285 خالج عبج هللا عمي مرطفى الجحيذي   .141
 األول 71.277 عمي عبج هللا دمحم الحسجاني  أحسج  .144
 األول ::71.8 صابخ فايد فيسي عميؽه   .143
 األول 78.888 عبج هللا باسػ عبج هللا دمحم العالف  .142
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