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ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفأزوذ  عبذٍ زوُذ أزوذ142/250

محرومضعٌفمحروممحـرومضعٌفهسسي علٍ سعُذ أزوذ242/251

4.253.14.43.153.85 هٌصىر سعُذ علىٌ أزوذ342/253

محرومغائبمحرومغائبغائبأًىر عثواى هسوذ أزوذ442/254

ضعٌفضعٌف3.12.752.9عوز أزوذ هذار أزوذ542/255

محرومغائبمحروممحـرومغائبالعبسٍ هسوذ أسعذ هسوذ أسعذ642/256

3.25ضعٌف3.75ضعٌف3.6علىٌ أزوذ علٍ أصالة742/258

52.84.35ضعٌف4.5قائذ علٍ عبذٍ إَواى842/259

ضعٌفضعٌفضعٌف3.52.75علىٌ ألساج عبذهللا أصُل942/260

4.05ضعٌف4.33.54.4َسلن عبذهللا سعُذ أفزاذ1042/261

2.5ضعٌفمحرومغائبضعٌف عبذهللا زسُي رهشٌ أَات1142/262

محرومغائبمحروممحـرومغائبهسوذ عصوث هىاهب بذرَة1242/265

2.6غائب3.3ضعٌف2.95أزوذ ًاصز عبذالٌاصز خوال1342/266

2.5ضعٌف3.5ضعٌف2.85عبذٍ علٍ ًاصز عبذالٌاصز خوال1442/267
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3.42.53.052.52.85علٍ هسوذ عارف دعاء1542/269

3.2ضعٌف3.12.93.7ًصُب سَذ أزوذ رافث1642/270

3.252.53.752.552.8هسوذ فؤاد عبذهللا رواى1742/272

42.852.75ضعٌف3.2عبذهللا أزوذ فؤاد رواى1842/273

2.65ضعٌف2.83.85غائبباقطُاى أزوذ عىض صالر سالن1942/274

ضعٌفضعٌفمحرومضعٌفغائبسالن عبذٍ هسوذ سوُز2042/276

3.7ضعٌف2.9ضعٌف3.25كذَر علٍ أزوذ سه2142/277ً

غائبغائب3.3ضعٌفغائبسعُذ صالر ههذٌ صذَق2242/278

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففضل سعُذ عارف عبذهللا2342/279

43.84.644.25سعُذ فارع هسوذ عبذهللا2442/281

4.052.53.2ضعٌف3.75هسوذ صالر ثابث عذبة2542/283

3.15غائب3.42.54.4زسُي صالر عادل عشَش2642/284

محرومغائبمحروممحـرومغائبفزج هسوذ عبذهللا عالء2742/285

5553.74.3 عبذهللا علىٌ علٍ على2842/286ٌ
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محرومغائبمحروممحـرومغائبهخشف عبذهللا زسي عىاد2942/289

محرومغائبمحروممحـرومغائبعلٍ هسوذ ولُذ عُشة3042/290

ضعٌفضعٌف3ضعٌف3.05علٍ عبذهللا زسي هاهز3142/291

3.353.754.52.73.35 عبذالشُخ علٍ أزوذ هسوذ3242/292

44.6554.13.1 عبذهللا عىض سالن هسوذ3342/293

محرومغائبمحروممحـرومغائبسَي هسوذ عبذالفحاذ هسوذ3442/294

محرومغائبمحروممحـرومغائبالٌوزٌ ازوذ علٍ هسوذ3542/295

3.75ضعٌف2.52.53.05 ًاصز هسوىد باسل هسوىد3642/297

3.052.54.053.33.2صالر هسوذ فززاى هسوىد3742/298

ضعٌفضعٌف2.8ضعٌف2.75محمد عوض جمٌل مروان3842/301

2.8ضعٌف3.252.54.25عمر محمد خورشٌد مروان3942/302

3.952.854.853.254.75عبدالكرٌم محبوب أقبال معتز4042/303

4.33.253.853.253.2الغاز سالم أحمد معٌن4142/304

3.42.52.852.53.35صالح سعٌد محمد مروان منار4242/305
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2.65ضعيف3ضعيف3.75سعٌد أحمد رئٌف منال4342/306

54.2553.354.2هاشم عمر محمد نادٌة4442/307

3.42.54.32.63.25 عقالن علً أحمد  طالل نادٌن4542/308

محرومغائبمحروممحـرومغائبالباخشً أحمد محمد ناصر4642/310

2.32.83.3ضعيف3.65علً مهدي رمزي نبٌل4742/311

2.852.83.05غائب2.85ٌحٌى حسن ٌحٌى هدٌة4842/314

2.752.52.852.552.75باسلٌم محفوظ محمد هشام4942/315

3.82.754.32.853.4نعمان مصطفى طالل هٌفاء5042/316

محرومغائبمحروممحـرومغائبمثنى علً قاسم وجدان5142/317

4.13.253.62.553.4علً محمد عمر وجود5242/318

54.854.54.8 ناصر عطٌري محمد ودٌع5342/319

2.52.552.5ضعيف2.5 آمان جعفر شفٌق خالد وعد5442/321

2.952.53.552.82.9حسن كداف حمود ٌسرى5542/323

4.252.553.14.5قائد عبدالرحمن ُجمٌع رٌنا5642/326
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محرومغائبمحروممحـرومغائبقطن عبدهللا عوض خالد محمد5742/327

2.5ضعٌفغائبضعٌفغائبناصر عوض علً شذى5842/408

2.53.65ضعٌفضعٌف3.2 عبدالقادر عبدالرحمن رانٌا5942/409

4.53.554.53.63.55الجرٌري علً بدر الزبٌر6042/416

3.4ضعٌف2.92.53.25االكحلً عبدهللا محمد فاطمة6141/348

4.23.54.64.44.05ثابت سند عبدالناصر جهاد6241/309

4.254.954.155عولقً علً فضل راسٌن6324/144
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