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2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم االدارة العامه

االسىخ
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انسهٕن 

انتُظًٛٙ
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انًانٛح

اداسج 

انًشاسٚغ 

انؼايح

تكُٕنٕخٛا 

انًؼهٕياخ

َظى االداسج 

انًسهٛح 

انًماسَح

انًؼذلانُتٛدحزاسٕباداسج اندٕدج

70.0000يؼٛذايتٛاصضؼٛفخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذااتشاْٛى شٓاب ازًذ اتشاْٛى انؼثٛذ1٘

70.5556َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذيمثٕلخٛذ خذااتشاْٛى صازة زسٍٛ خاسى انثٛاتٙ 2

77.7222َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذااتشاْٛى دمحم ػٙ زًادج اندثٕس3٘

80.6667َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايمثٕلايتٛاصاتشْٛى يٓذ٘ ػثذانغفٕس 4

75.8889َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظايتٛاصاثٛش زاتى اتشاْٛى يٓذ٘ اندُات5ٙ

73.6667َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذااثٛش يٛضس اتشاْٛى 6

77.9444َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظايتٛاصازًذ اكشو سطاو ازًذ انؼدٛه7ٙ

80.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاازًذ خاسى دمحم ػثاط انسهًاَٙ 8

88.0556َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصازًذ سافذ خهف صانر انؼدٛه9ٙ

77.5000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاازًذ سيضاٌ زًٕد زًذ انمٛس10ٙ

68.4444َاخرايتٛاصخٛذيمثٕليتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذازًذ ػثذهللا صتٍ 11

79.3333َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاازًذ ْاشى زًاد٘ خضٛش انؼثٛذ12٘

97.7778َاخرايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصادْى زايذ زسٍٛ صٔٚذ اندُات13ٙ

78.4444َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظايتٛاصيمثٕلخٛذ خذاادٚاٌ سػذ ػضٚض صثر  انسًذاَٙ 14

75.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذااصْاس ػُاد اتشاْٛى ػثذ انفشاخ15ٙ

90.7222َاخرايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصاستثشق إتشاْٛى ػاشٕس انؼثٛذ٘ 16

84.7222َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصخٛذايتٛاصاسساق سفٛاٌ خذٚغ طؼًّ انؼضا17٘ٔ

90.8333َاخرايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصاشٕاق ازًذ اسؼذ ػثذهللا انصثٛس18ٙ

81.1667َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايمثٕلايتٛاصاضٕاء يسًٕد ػه19ٙ

76.5556َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاافُاٌ ػثذانسالو شاكش يسًٕد  20

74.7778َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذيتٕسظخٛذخٛذخٛذ خذااالء خانذ ازًذ ػثذ انسالو 21

75.8333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاانسًضج يتؼة ْالل زًذ انذٔس22٘

82.0556َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظايتٛاصإَاس َصٛف خاسى زسٍ االزثات23ٙ

72.6667َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذإَس يسًٕد يطشٔد دمحم   انًسًذ٘ 24

84.6111َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصخٛذايتٛاصاٚاخ دمحم ػهٙ زًذ انسًذا25َٙ

83.6111َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذخٛذ خذااٚالف ْشاو فٛصم فشزاٌ 26
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71.6667َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذيتٕسظخٛذ خذااًٍٚ فُش ػهٙ 27

84.9444َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصخٛذايتٛاصاّٚ تصٛش زانٕب كاظى انسايشائٙ 28

79.7778َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظايتٛاصيتٕسظخٛذ خذااّٚ فاسٔق َذٚى دزاو انسايشائ29ٙ

82.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاتالل سالو اسًاػٛم اتشاْٛى انذٔس30٘

75.1667َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذيمثٕلخٛذ خذاتٓاء زسٍٛ طشاد ضاس٘ انؼدٛه31ٙ

74.7222َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاتٛذاء سؼذ صانر ػه32ٙ

80.5556َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذايتٛاصيتٕسظايتٛاصتاج انذٍٚ دمحم شكش٘ يسًٕد 33

90.5556َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصايتٛاصتثاسن أغضٕ٘ ػداج 34

85.6111َاخرايتٛاصخٛذايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصتسسٍٛ صانر دمحم ْاد٘ انشاٚغ35

95.4444َاخرايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصتالل يًذٔذ ػالٔ٘ شطة اندُات36ٙ

76.8333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذيتٕسظخٛذ خذاخاسى دمحم اسًاػٛم37

75.1111َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذيتٕسظخٛذ خذازسٍ خًؼح زسٍٛ زًاد انطائ38ٙ

79.0556َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذازسٍ ػهٙ رٚاب زًذ انؼدٛه39ٙ

77.2222َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذازسٍٛ سفٛاٌ طهفاذ ػثٕد انضَاد 40

73.0556َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذازسٍٛ شٓاب شكٕس زسٍ انَٕذا41٘ٔ

75.6667َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذيمثٕلخٛذ خذازسٍٛ ػثذانشزًٍ ػثذانسًٛذ شاكش42

78.7778َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايمثٕلايتٛاصزسٍٛ ػهٙ دْاو ػثٛذ انؼثٛذ43٘

73.8333َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذازًذ فؤاد زًذ زًٕد انؼضا44٘ٔ

76.1111َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلايتٛاصزًضج ػهٙ ازًذ انثٕ أسٕد 45

77.2778َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذازًٛذ خٛش٘ يدٛذ ػهٕاٌ اندثٕس٘ 46

81.5000َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايتٕسظايتٛاصزٍُٛ شٓاب ازًذ ػثذهللا اندثٕس47٘

89.7778َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصخٛذايتٛاصايتٛاصزٛاج ػايش زًٕ زساَٙ انذٔس48٘

72.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذيمثٕلخٛذخانذج دمحم ػٕٚذ يٕالٌ انطائ49ٙ

75.9444َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذيتٕسظايتٛاصيمثٕلخٛذ خذاخطاب ػايش أزًذ خطاب انضتٛذ٘ 50

75.9444َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاخهذٌٔ فاضم ازًذ سانى اندٛال51٘ٔ

81.3889َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذادانٛا فشزاٌ ياخذ صٚذاٌ اندٕاس52٘
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77.2222َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذايتٛاصيمثٕلخٛذ خذاسايٙ سسٕل كًال اسزٛى انذٔس53٘

86.5000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصخٛذايتٛاصسزاب أزًذ شكش 54

81.5556َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذسزاب خثاس يسًٕد اسزٛى انذٔس55٘

90.3889َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصايتٛاصايتٛاصسزًّ َاظى زسٍٛ ػضٚض انؼكٛذ56٘

81.5000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصيمثٕلايتٛاصسضا يسًٕد ػثذ خهف57

 االمتحان النهائي رغدة100من 85.0000َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصسغذِ زسٍ ػهٙ خضٛش انؼثٛذ58٘

82.1667َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاايتٛاصيتٕسظخٛذ خذاسلّٛ دمحم ازًٛذ زسٍٛ انذن59ًٙٛ

77.1667َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايمثٕلايتٛاصسًٚاٌ كشٚى دمحم سؼٛذ انت60ًًٙٛ

82.8889َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصيتٕسظايتٛاصصُٚة يسًٕد زًاد خاسى انؼثٛذ61٘

90.3889َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصسايش خانذ زايذ اتشاْٛى انسذٚث62ٙ

84.8889َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصستاس صسكاٌ سهطاٌ ػضس 63

78.7778َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصيمثٕلخٛذ خذاسفٛاٌ سؼذ غضثاٌ ٔسٔس انضٚذ64٘

90.6111َاخرايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصخٛذخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصسٓٛهّ اٚاد طاسق ْالل انثٕ تذس65٘

89.0000َاخرايتٛاصخٛذايتٛاصايتٛاصايتٛاصخٛذايتٛاصسُٛاء سػذ ْدٛح صكش انًؼُٛٙ 66

70.0000َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذيمثٕلخٛذ خذاشًٛاء زسٍ ػاٚذ يسسٍ انُاصش٘ 67

71.0000َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذيمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذصانر سهطاٌ ازًذ ػٕاد اندثٕس68٘

79.2222َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاصفا غضٔاٌ إَس شسارِ انتكشٚت69ٙ

70.1667َاخرايتٛاصيتٕسظيتٕسظيمثٕلخٛذيتٕسظخٛذصفاء يسسٍ يذنٕل زًذ اندًٛه70ٙ

74.1111َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاصكش الفٙ زٛة َضال71

85.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذايتٛاصصٓٛة زًٛذ يُاْٙ خهف انؼثٛذ72٘

94.4444َاخرايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصضسٗ يدٛذ يُذٚم يٓٛذ٘ انؼدٛه73ٙ

79.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايمثٕلايتٛاصضًٛش يٛضس اتشاْٛى يخهف انؼدٛه74ٙ

77.8333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذيتٕسظايتٛاصضٛاء انذٍٚ خاسى دمحم زسٍ اندثٕس75٘

79.7222َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذيتٕسظايتٛاصطاْش ػهٙ ػثذهللا ٕٚسف اندًٛه76ٙ

78.2778َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاطّ صٚاد طّ زًذ77

75.7778َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاطٛثح طايٙ خاسى زًذ انخضسخ78ٙ
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82.2778َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصػايش صانر خهٛم 79

78.5000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػثاط ػايش خاسى 80

75.3333َاخرخٛذ خذاخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاػثذ االنّ طّ أزًذ خهٛفح انذساخٙ  81

75.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاػثذ انشزًٍ ازًذ صٚذاٌ يسًٛٛذ 82

79.0000َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاػثذ هللا دمحم صانر اتشاْٛى انثٛات83ٙ

82.7222َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذايتٛاصػثذ انًؤيٍ يدثم زسٍ 84

76.9444َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػثذ انْٕاب ازًذ زسٍٛ زًٛذ 85

78.7222َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاػثذانشزًٍ خاسى دمحم 86

73.7222َاخرايتٛاصيتٕسظخٛذيمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاػثذانشزًٍ يسًٕد ػثذانشز87ًٍ

73.9444َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذيتٕسظخٛذ خذاػثذانؼضٚض يدٛذ أزًذ دمحم انًدًؼ88ٙ

74.7222َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاػثذهللا ػثذاإلنّ دمحم صانر انمٛسٙ 89

76.5000َاخرايتٛاصخٛذ خذايتٕسظيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػثذهللا دمحم زسٍٛ خهف اندثٕس90٘

82.0556َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػزساء ػثذ االيٛش ػاٚذ ػًش 91

73.1111َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذيمثٕلخٛذيمثٕلخٛذ خذاػزساء َشأخ خاس هللا صانر 92

80.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػهٙ أزًذ ػثذ دمحم انًشسٕيٙ 93

0.0000يؼٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفػهٙ زسٍ ػثذهللا زسٍ اندثٕس94٘

74.2222َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذيتٕسظخٛذ خذاػهٙ شٓٛذ اتشاْٛى كاظى انؼتث95ٙ

75.6111َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلايتٛاصػهٙ صانر دػثٕل صانر اندثٕس٘ 96

74.5556َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػهٙ صذاو َصٛف خاسى انسايشائٙ 97

85.8333َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصػهٛاء دمحم صانر خًٛم ػهٙ انسٛانٙ 98

74.3889َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاػًاس ػثذاندثاس سانى زسٍٛ انؼثٛذ99٘

83.6667َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظايتٛاصػًش ازًذ ػهٙ زسٍ انسشًا100٘ٔ

76.6667َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػًش زسٍٛ خًؼح دمحم انسالي101ٙ

74.6667َاخرايتٛاصخٛذخٛذيمثٕلخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاػًش صانر ػاصٙ 102

75.7222َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاػًش َاخٙ ػداج103

82.8889َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظايتٛاصفاسٔق أيٛش زثٛة خهف انثٕ ػثاط 104
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72.0556َاخرايتٛاصخٛذخٛذيمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذافاطًح انضْشاء ضٛف هللا خاسى 105

75.1111َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذافاطًح زٛذس زًضج106

82.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايتٕسظايتٛاصفاطًّ شاكش اتشاْٛى سخة انُاصش107٘

72.3333َاخرايتٛاصخٛذ خذايتٕسظيمثٕلخٛذيمثٕلخٛذ خذاكشو يٕفك ايٍٛ اسزٛى انؼًش108٘

84.6111َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذانًٗ تشٛش شاكش ػثذهللا انذٔس109٘

73.1667َاخرايتٛاصيتٕسظيتٕسظيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايأيٌٕ دمحم ازًذ يسدٕب انمٛس110ٙ

77.1667َاخرخٛذ خذاخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذادمحم إٚب سايٙ 111

74.8333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيمثٕلخٛذيتٕسظخٛذ خذادمحم زسٍ ازًٛذ ػه112ٙ

74.8333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيمثٕلخٛذيمثٕلايتٛاصدمحم خهف صانر رٌَٕ اندثٕس113٘

79.2222َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذخٛذ خذايتٕسظايتٛاصدمحم خٛش هللا فشزاٌ يطش اندثٕس114٘

71.3333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذادمحم سخة ػثذهللا خًؼح انسالي115ٙ

74.3333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذادمحم ػثذ انٓاد٘ اتشاْٛى زسٍٛ 116

78.5556َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظخٛذخٛذ خذايتٕسظايتٛاصدمحم يدٛذ أزًذ دمحم انًدًؼ117ٙ

80.3889َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذايتٕسظايتٛاصيسًٕد أزًذ َاٚف زًذ انؼثٛذ٘ 118

79.6111َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايسًٕد تٓاء َؼًاٌ خاسى انتكشٚت119ٙ

81.0556َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاايتٛاصيمثٕلايتٛاصيسًٕد زسٛة رػزاع تطاذ 120

76.6111َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايسًٕد خهف ػكهح شٓاب اندًٛه121ٙ

80.7778َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايختاس يدٛذ ايٍٛ يسًٕد 122

79.2778َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذايتٛاصيتٕسظخٛذ خذايشِٔ لصٙ إَس دمحم انذٔس123٘

0.0000يؼٛذضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفضؼٛفيساير خًال غذٚش خهف اندُات124ٙ

75.7778َاخرايتٛاصخٛذ خذايتٕسظيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايصذق يخهف يضتاٌ انؼدٛهٙ 125

76.3333َاخرايتٛاصخٛذخٛذيمثٕلخٛذخٛذخٛذ خذايصطفٗ زسٍٛ يُٛف 126

80.2778َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذايصطفٗ فانر سؼٛذ 127

79.0000َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايصطفٗ دمحم فاضم سهًاٌ انؼثاس128ٙ

70.7222َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايصطفٗ يسًٕد ازًذ 129

71.0000َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايؼار سانى صثسٙ زسٌٕ اندثٕس130٘
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74.4444َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايُشذ خهف يُشذ فهٛر اندٕسا131َٙ

73.8333َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذايٓا ػثذ دمحم خثش اندثٕس132٘

77.0556َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذايُٓذ اتشاْٛى ػثذهللا ػهٕاٌ انًخهث133ٙ

68.1111َاخرخٛذ خذاخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذيمثٕلخٛذ خذايُٛا غساٌ زًٛذ شكش134

73.4444َاخرايتٛاصخٛذ خذايتٕسظيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاَادٚح ػهٙ ػثٕد ازًذ انًكذي135ٙ

76.7778َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذيتٕسظخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاَاصش ػاصف ػضأ٘ ػهٙ 136

87.9444َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاايتٛاصايتٛاصَدالء ػهٙ ْالل 137

73.3333َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذيتٕسظخٛذ خذاَزٚش ٚاسش خضٛش يضػم انذنًٛٙ 138

88.9444َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصخٛذ خذاايتٛاصًَاسق يٕسٙ دمحم ػثذ اندثٕس139٘

75.5556َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذيمثٕلخٛذ خذإَس انذٍٚ أزًذ دمحم 140

86.1667َاخرايتٛاصخٛذخٛذ خذاخٛذ خذاايتٛاصخٛذايتٛاصَٕس انٓذٖ صثاذ ػهص زًٛذ 141

79.8889َاخرايتٛاصخٛذ خذاخٛذ خذاخٛذخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذإَس صكٙ زسٍ دمحم انذٔس142٘

80.7778َاخرايتٛاصخٛذخٛذخٛذخٛذ خذاخٛذخٛذ خذاْاسٌٔ ػثذ انثاسظ سشزاٌ زسٍٛ 143

74.0556َاخرايتٛاصخٛذ خذايتٕسظخٛذخٛذ خذايمثٕلخٛذ خذاْاشى ػثاط خضش اسزٛى انهٓٛث144ٙ

72.6111َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيتٕسظخٛذ خذايمثٕلايتٛاصْذٖ زسٍ صانر ازًذ اندثٕس145٘

74.0556َاخرايتٛاصخٛذيتٕسظيمثٕلخٛذ خذايتٕسظخٛذ خذاٚاسًٍٛ طانة صثٛر ػثذهللا 146

76.7222َاخرايتٛاصخٛذخٛذيتٕسظخٛذخٛذخٛذ خذإٚسف خثاس دمحم يسًٕد انطشتٕن147ٙ
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