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 التقدير االسم الرباعي ت

 جُدجدا   هدَم دًُد شاكس يذًىد 1

 جُد جدا أظًاء خًُط زاضٍ خهف 2

 جُد جدا َثأ جعفس عثد عهٍ 3

 جُد جدا اظساء فائك غستٍ جاظى 4

 جُد جدا تساء خضُس عثاض خضُس 5

 جُد جدا َدي صثاح خهُفه َاصس 6

 جُد زؤي دافع عالوٌ دعٍُ 7

 جُد اَهاب ظايٍ عهىاٌ جاظى 8

 جُد يذًد عثاض عُداٌ دعٍُ 9

 جُد يصطفً هُثى ظهطاٌ عهٍ 10

 جُد عانُه اظًاعُم خهُفه كاظى 11

 جُد لصٍ ظطاو شَداٌ خهف 12

 جُد ضثابايُس عدَاٌ كسجٍ  13

 جُد عهٍ عادل عثاض ذَاب 14

 جُد يذًد عثدانسضا عثاض ظهًاٌ 15

 جُد أظًاء عدَاٌ ظثع خًُط 16

 جُد َرَس َاظٍُ هُدٌ وهاب 17

 جُد يها صائة يذًد خهف 18

 جُد دُدز ثايس ادًد خهف 19

 جُد زظىل عثد يذًد دثُة 20

 جُد تاٌ عًاد زجة عثد انذًُد 21

 جُد دًىد عهىاٌادًد ياهس  22

 جُد اتتهال عثدانكسَى ئتساهُى يطهك 23

 جُد أَىز طاهس عثدانهادٌ عثدهللا 24



 جُد عهٍ فُصم ئتساهُى يطهك 25

 يتىظظ افساح ظانى صُهىد صانخ 26

 يتىظظ ظُف عىاض ادًد عهٍ 27

 يتىظظ دعاء صانخ يهدٌ تاجس 28

 يتىظظ عثد هللا عهٍ كشكىل َصُف 29

 يتىظظ غفىزٌ دًُد يذًد عثاض 30

 يتىظظ ئتساهُى شاكس يذًىد دعٍُ 31

 يتىظظ هدَم ادًد هدو جىاد 32

 يتىظظ عثدهللا يذًد يطهك خهف 33

 يتىظظ َىز دًُد دعٍ َصسهللا 34

 يتىظظ يذًد صانخ يهدٌ َاَف 35

 يتىظظ عُعً هاشى يطهك فازض 36

 يتىظظ شَُة ادًد يذٍ خىزشُد 37

 يتىظظ َىزٌ يصطفً يذًد ئظًاعُم يذًد 38

 يتىظظ دعاء يذًد ئظًاعُم َجسض 39

 يتىظظ دازث َاصس ئتساهُى وهُة 40

 يتىظظ ياجد َاظى جاظى يذًد 41

 يمثىل ضذً لاظى يذعٍ عهٍ 42
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اظًاء خسَجٍ كهُح االدازج وااللتصاد/جايعح 

دَانً لعى االدصاء نهدوز) انثاٍَ ( )صثادٍ( 

 5102-5102نهعاو اندزاظٍ 
 التقدير االسم الرباعي ت

 يتىظظ خهدوٌ يطشس صداو كُطاٌ 1

 يتىظظ ادًد جثاز يذًد يهدٌ 2

 يمثىل فُاٌ ايٍُ ئتساهُى يذًد 3

 يمثىل يصطفً تاظى ظانى كاظى 4

 يمثىل اَه جهُم صالل جىايُس 5

 يمثىل يذًد طه تذعٍُ دًىد 6

 يمثىل فإاد داود جازهللا ظهًاٌ 7

 يمثىل دعاو يثًُ عهٍ غاَة 8

 يمثىل دعٍُ جىايُس كاظى صانخ 9

 يمثىل أظايح يذًىد ئظًاعُم جاظى 10

 يمثىل ادًد ظالو عثاض دعٍ 11

 يمثىل يذًد داود ظهًاٌ لدوزٌ 12

 يمثىل يذًد دعٍ عهٍ عصَص 13

 يمثىل هدَس يذًد عهٍ دعٍُ 14

 يمثىل يعتص ضُاء ئتساهُى عثد انعصَص 15

 يمثىل ازاو كُعاٌ يذًد عهٍ عثد هللا 16

 يمثىل عثد هللا أَىز جًُم جاظى 17

 يمثىل عهٍ اَاد عثد صانخ 18

 يمثىل عثد انعصَص يذًد عثد انعصَص كاظى 19

 يمثىل ادًد عثد انسشاق صانخ هادٌ 20

 يمثىل ظعد طانة يساد دعٍُ 21

 يمثىل ضُاء دايد عثد دثُة 22

 يمثىل عًس خهُم ئتساهُى جاظى 23

 يمثىل اوض دعٍ كاظى جاظى 24

 يمثىل يُعس كاظى خهُفه عًساٌ 25

 يمثىل صانخ دعٍُ صانخ هادٌ 26

 يمثىل انذازث يثًُ صانخ دعٍُ 27

 يمثىل يذًد تهُد زشُد عثد انكسَى 28
 


