
 
 

 قرار يجهص انكهية                                                                                           انقاضى انخضراءجايعة 

    انرتيعيانفصم                 انكهية ......انسراعة..............                                                  ضجم انذرجات انطنوي       

    (   ش في  )  انذور انثاتني/        (             في ش  ) انذور األول/            0278  – 0271راضي    انعاو انذ ..... انثاتنيانصف...  .......تناا  انييواتنيانقطى.......اال
 

 اضى انطانة ت
 يياصيم عهف 4حاضوب  ةوراث نغة اتنكهيسية اقاصاد زراعي ترتية اضًاك يثاديء انثاٌ

حرية 

 اننايجة وديًقراطية

 اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير

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

 يكًم يتوسظ يتوسظ يتوسظ ضعٍف جٍد جدا يقبول يقبول بقرار ضعٍف اية سامي عبيد 3

 َاجخ بقرار يتوسظ يقبول يتوسظ يقبول يتوسظ يقبول بقرار يقبول يقبول جواد عمار جواد 4

 يكًم جٍد ضعٍف ضعٍف ضعٍف جٍد ضعٍف يقبول ضعٍف دسٍ كايم َاجً 5

6 

دسٍٍُ سجاد 

 اسًاعٍم
 يكًم جٍد يقبول بقرار يقبول ضعٍف جٍد ضعٍف ضعٍف يقبول

7 

دسٍٍ ادًد عبد 

 انذسٍٍ
 َاجخ جٍد جدا يتوسظ يتوسظ يقبول يتوسظ وليقب يتوسظ يقبول

 يكًم يتوسظ ضعٍف يقبول ضعٍف يتوسظ ضعٍف ضعٍف ضعٍف دسٍٍ عبد انكرٌى 8

 َاجخ يتوسظ يقبول جٍد يتوسظ يتوسظ جٍد يتوسظ يقبول خهدوٌ عهً طانب 9

 َاجخ يقبول جٍد يتوسظ يقبول جٍد يتوسظ يقبول يتوسظ زهراء صانخ َاجخ 11

 يكًم جٍد غ يتوسظ يقبول بقرار يقبول يتوسظ ضعٍف يقبول ساير يٍُر دمحم 

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

 َاجخ جٍد ايتٍاز جٍد جدا جٍد جٍد جدا جٍد جدا جٍد جدا جٍد صفا فاضم رسول 
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    انخريفيانفصم                 انكهية ......انسراعة..............                                                  ضجم انذرجات انطنوي       

    (   ش في  )  انذور انثاتني/        (             في ش  ) انذور األول/            0278  – 0271راضي    انعاو انذ ..... انثاتنيانصف...  تناا  انييواتني.......انقطى.......اال
 

 اضى انطانة ت
 عهفيياصيم  4حاضوب  وراثة نغة اتنكهيسية اقاصاد زراعي ترتية اضًاك يثاديء انثاٌ

حرية 

 اننايجة وديًقراطية

 اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير اناقذير

 َاجخ بقرار جٍد جدا يقبول بقرار جٍد جدا يتوسظ جٍد يقبول يتوسظ يقبول عباس صبار عطٍه 33

 َاجخ جٍد جٍد جٍد يقبول جٍد يقبول يتوسظ يقبول عباس كاظى صانخ 33

 َاجخ يتوسظ جٍد يتوسظ يقبول يتوسظ يقبول يتوسظ يقبول   ادرٌ  جعفرعبدهللا 34

 َاجخ جٍد جٍد يقبول يتوسظ يقبول جٍد جٍد يتوسظ عهً ياجد دًٍد 35

 َاجخ جٍد جدا ايتٍاز يتوسظ يتوسظ جٍد يتوسظ جٍد يتوسظ عهً دمحم ابراهٍى 39

41 
عًر دبٍب عبد 

 يظهوو
 يكًم جٍد يقبول يقبول بقرار عٍفض يتوسظ يقبول  يقبول بقرار يقبول

 يكًم يتوسظ ضعٍف يتوسظ ضعٍف يتوسظ يقبول بقرار يقبول ضعٍف كرار دٍدر صانخ 

 َاجخ جٍد جدا يتوسظ جٍد جٍد جدا جٍد جدا جٍد جٍد جدا يتوسظ نؤي صانخ خهٍف 

 يكًم يتوسظ يتوسظ يقبول بقرار  ضعٍف يقبول يقبول يقبول يقبول يبٍٍ َجاح صانخ 

 َاجخ جٍد جدا جٍد يتوسظ يتوسظ جٍد يتوسظ يقبول يقبول  فاحس دسٍٍ دمحم 

 يكًم يتوسظ يقبول بقرار يقبول ضعٍف يقبول يقبول بقرار ضعٍف يقبول يرتضى فرات فانخ 

 يكًم يتوسظ يقبول يقبول ضعٍف يقبول يقبول بقرار يقبول بقرار يقبول يصطفى داٌخ كاظى 

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

 َاجخ جٍد جٍد  يتوسظ يتوسظ جٍد جدا يتوسظ يتوسظ يقبول هدٌر دسٍٍ عاٌف 

   

 
                                                                                 


