
 

 

كهٛة انتًرٚط / جايؼة تغداد   

نصثادٛةا تاندراضا غهثة اضًاء- فرع اضاضٛات انتًرٚط   

2019-2018نهؼاو اندراضٙ   

 إضــى انطانــة ت إضــى انطانــة ت

1. .32 رائد ػهٙ جاضى االء   شٓالء ردٛى ػثاش ػهٕٛ٘ 

2. .33 االء ػهٙ ػثد انْٕاب ػثٕد   ضانى اكثر دطٍ شٛرٍٚ 

3. .34 ضٛرٔاٌ ٔنٙ ػهٙ ازْار   ػٕدِ دُش َصٛف شًٛاء 

4. .35 اشٕاق ػهٙ ػثد هللا يذًد   شًٛاء َٕر٘ فرياٌ ضًٍٛ 

5. .36 اٚة ػهٙ دطٍٛ كاظى   ػمٛم َجف ػهٙ ظذٗ 

6. .37 تتٕل رظا خعٛر ػثاش    غّ يذًٕد يذًد شرٚف 

7. .38 تٍُٛ دًٛد دطَٕٙ جاضى   ػثاش ػدَاٌ يظفر خٕرشٛد 

8. .39 ػهٙ غانة جثار تٍُٛ   ػثٛر ثاير ادًد يَٕص 

9. .40 تثارن ػثًاٌ يذطٍ يٕضٗ   يسْر شكر يذًٕد ػرٔتة 

10. .41 تغرٚد ثاير ػثاش يذًد   ػادل ػثاش يذًد ػهٙ 

11. .42 خهٛم ػهٙ دطٌٕ تمٗ   َجى ػثد هللا شٓاب ػهٙ 

12. .43 دطاو داتى يذطٍ دُاٌ   تٓاء اندٍٚ يذًد ترتٕتٙ فاغًة 

13. .44 دٕراء ايٕر٘ فاظم دًٕد    ػهٙ جثرػثاش فاغًة 

14. .45 جاضى ػثد انذًٛد يذًد دٕراء   يجثم شثاغ دطٍٛ فاغًة 

15. .46 دػاء رائد شٕلٙ ػثد انذك   لثص ٔنٛد اتراْٛى ػثد 

16. .47 دٚاَا يؼٍٛ يتؼة درٔٚش   لُد ػادل ػثد هللا ػٕدِ 

17. .48 ٚاضٍٛ خًٛص تالر رتاب   كرار يذًد يذٙ كرٚى 

18. .49 يكٙ يذًد ػهٙ كاظى رجاء   يذًدشرٚف ػادل يذٙ يذًد 

19. .50 يؤٚد ػهٙ دطٍ رغد   يذًٕد ػثد يُاجد يرٚى 

20. .51 دًاد شدْاٌ ػثد هللا رفٛف   دازو ياجد يجٛد يصطفٗ 

21. .52 زْراء دطٍ ػهٙ ػثد انرظا   دٛدر َاظى شاٚغ يؤيم 

22. .53 ػدَاٌ َصٛف جاضى زْراء   ٕٚضف داٚخ يرػٙ َطرٍٚ 

23. .54 زْراء ػهٙ ضهًاٌ ضٓٛم   ْاد٘ كايم جٕدِ َطٛى 

24. .55 إٚب ػهٙ خعٛر زُٚة   انٓدٖ جثار جدٔع ثجٛم َٕر 

25. .56 زُٚة دايد ضٓى جًاؽ   صثاح َؼًة جهمف َٕر 

26. .57 زُٚة خاند دطٍٛ ػهٙ   َٕر صثار ظٛف هللا يذًد 

27. .58 ضؼٛد جثار دفار زُٚة   رٚاض ادًد ػسٚس ْاجر 

28. .59 يذًد ػثٛد يرزٔن زُٚة   كفاح دٛدر يٕنٕد ْدٚم 

29. .60 ضايٙ دطٍٛ ػهٙ ػسأ٘   ٔداد دطٍٛ خعر انمطاٌ 

30. .61 اتراْٛى ادًد فرداٌ ضجٗ   ػفتاٌ دًٛد دًد ٚاضر 

31. .62 شٓد ْاد٘ غاْر َاصر   ػفتاٌ دًٛد دًد ٚطرٖ 
 


