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 اضى انطانب ت
 احياء يجهرية يبادئ بطانة

صية يناجات 

 حيىاتنية
 كيًياء حيىية

يبادئ ارشاد 

 زراعي
 يبادئ اضًاك

يكننة اتناا  

 حيىاتني
 نغة اتنكهيسية حاضبات 

 اننايجة دروش انايًيم

 اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير

  يتوسظ جٍد يقبول يتوسظ جٍد جٍد يتوسظ جٍد يتوسظ ايات علي جواد 1
 َاجخ

  يتوسظ يتوسظ يتوسظ ضعٍف يقبول بقرار يتوسظ ضعٍف يتوسظ قبولي اية سامي عبيد 2
 يكًم

  يقبول يتوسظ يقبول يقبول جٍد يتوسظ يقبول جٍد يقبول جواد عمار جواد 3
 َاجخ

 َاجخ بقرار  يتوسظ يقبول يقبول  يقبول بقرار يتوسظ يقبول بقرار يقبول يتوسظ يقبول دسٍ كايم َاجً 4

5 

دسٍٍُ سجاد 

 اسًاعٍم
  يتوسظ يقبول يقبول بقرار يقبول جٍد  يتوسظ ضعٍف يقبول عٍفض

 يكًم

6 

دسٍٍ ادًد عبد 

 انذسٍٍ
  يقبول يقبول يتوسظ يقبول يتوسظ يتوسظ يقبول جٍد جدا يتوسظ

 َاجخ

 َاجخ بقرار  يقبول بقرار يتوسظ يقبول يقبول يتوسظ يقبول يقبول يتوسظ يقبول دسٍٍ عبد انكرٌى 7

 َاجخ  يقبول يتوسظ جٍد جٍد جٍد جدا جٍد جدا يتوسظ جٍد جدا جٍد خهدوٌ عهً طانب 8

 َاجخ بقرار  يتوسظ يقبول بقرار يقبول جٍد يتوسظ جٍد يقبول يتوسظ يقبول زهراء صانخ َاجخ 9

 َاجخ  يقبول يقبول يتوسظ يتوسظ جٍد يتوسظ جٍد جٍد يتوسظ ساير يٍُر دمحم 11
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 اضى انطانب ت
 احياء يجهرية طانةيبادئ ب

صية يناجات 

 حيىاتنية
 كيًياء حيىية

يبادئ ارشاد 

 زراعي
 يبادئ اضًاك

يكننة اتناا  

 حيىاتني
 نغة اتنكهيسية حاضبات 

 دروش انايًيم

 اننايجة

 اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير

 َاجخ  يتوسظ يقبول يتوسظ يقبول جٍد يتوسظ جٍد جٍد جٍد سعد دسٍٍ جاسى 11

 َاجخ  جٍد جٍد جدا جٍد جدا جٍد جدا ايتٍاز ايتٍاز جٍد جدا ايتٍاز جٍد جدا صفا فاضم رسول 12

 َاجخ  جٍد جٍد يتوسظ يقبول جٍد يتوسظ يتوسظ يتوسظ يتوسظ عباس صبار عطٍه 13

 َاجخ  يقبول جٍد يتوسظ يتوسظ جٍد يتوسظ يتوسظ جٍد جدا يتوسظ عباس كاظى صانخ 14

15 
عبدهللا ادرٌس 

 جعفر
  يقبول جٍد جدا يتوسظ يقبول جٍد جدا جٍد يقبول جٍد  يتوسظ

 َاجخ

 َاجخ  يقبول يتوسظ يتوسظ جٍد جٍد جدا يتوسظ يتوسظ جٍد جٍد عهً ياجد دًٍد 17

 َاجخ  يتوسظ يقبول جٍد جٍد جٍد جدا جٍد جٍد جٍد جدا جٍد عهً دمحم ابراهٍى 18

19 
ر دبٍب عبد عً

 يظهوو
 يتوسظ ضعٍف يقبول ضعٍف ضعٍف يقبول يقبول بقرار يتوسظ يتوسظ

 داسبات/يقبول

 ادصاء/يقبول

 يكًم

 َاجخ  يقبول يتوسظ يقبول يقبول جٍد يتوسظ يتوسظ يتوسظ يتوسظ كرار دٍدر صانخ 21
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 َاجخ يسادة/يقبول يقبول جٍد يتوسظ يقبول جٍد يتوسظ يتوسظ جٍد يتوسظ يبٍٍ َجاح صانخ 42

 َاجخ  يتوسظ يتوسظ جٍد جٍد جٍد جٍد جدا يتوسظ جٍد جدا جٍد دمحم فائق دسٍٍ  43
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 ادصاء/ضعٍف

 تذهٍهٍة/يقبول

 يكًم

 يكًم  ضعٍف يقبول يقبول يقبول يقبول يتوسظ ضعٍف يتوسظ يتوسظ يصطفى داٌخ كاظى 46

 يكًم  ضعٍف يقبول يتوسظ يقبول يقبول بقرار يتوسظ يقبول يتوسظ جٍد يوسى طانب ٌاسٍٍ 47
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