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 يةولًَس  –شانكؤى سةالَحةدديو 
 كؤلًَرى ياســــــــــــــا

 ابةشــــــٌ ياس
 خشتةى منسةى كؤشش و كؤتايٌ سالَ

 0200-0202بؤ سالٌَ خىيَهدنى 
 
 ضىازةمى قؤنــــاغــــ

 القانىى الدولٌ اخلاص وانةى:

 

 ناوى مامؤستاى بابةت/

 مصطفى حمند نًاد د. سهازيا. -1

 طفىم.ى. نشنًل سًاه كًى مص -2

 )            ( ذمازةى يةكةكاى: 

 ناوى سًانى ذ

منسةى كؤشش 
04% 

منسةى كؤتايٌ سالَ 
 خىولٌ يةكةم

 04% 

ئةجنامٌ كؤتايٌ 
خىولٌ يةكةم 

144% 

منسةى كؤتايٌ 
سالَ خىولٌ  

 %04دووةم 

ئةجنامٌ 
كؤتايٌ خىولٌ 

 %144دووةم 

 
 

 تًَبًهى
 

 بة
 ذمازة 

بة 
 نىوسني

 بة
 ذمازة 

بة 
 نىوسني

  بة
 ذمازة

بة 
 نىوسني

 بة
ذمازة   

بة 
 نىوسني

بة 
 ذمازة

بة 
  نىوسني

1  
 قادر مصطفىئاشلُ 

83 
و  ِش

 ُِظت
         

          شِ و شَِ 88 ئاكار قاشي عبذالعسيس  2

          شِ وبًٍَج  83 عثنانئاكاُ رمحاُ   3

          جن 04 ابراًِي فاخر محذ برايي  4

            مصطفى ابراهيه حمند أمني  5

          شِ و ٌؤ 83 إشحاق عبذالرزاق خىرظًذ  6

          شِ وُِظت 83 طى عبداهللامسر   7

         شِ و  83 زكريا عبذالقادر آالء  8
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 ُِظت

          جن 04 اواز ذلىذ قادر  9

10  
 امياُ ابراًِي امساعًن

83 
شِ و 
 حُوت

         

11  
 امياُ عبذالرزاق رظًذ

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          جن 04 امياُ ًِىا امساعًن  12

          شِ و دوو 83 بُلًَََ ذلىذ حصني  13

          شِ و يُك 83 بٍاز واون ٌاصر  14

          بًصت و ٌؤ 33 ىاظه محدأمنيبًالُ   15

          شِ و ٌؤ 83 تارا ِادٍ عىر  16

17  
 تُالر أمحذ حصني

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          شِ و ٌؤ 83 مصطفىتىاٌا فرِاد   18

          شِ و بًٍج 83 ابراًِي مصطفىتًضر   19

          شِ و ٌؤ 83 ثُرواز ذلىذ عبذاهلل  20

21  
 ط بابلرطاثُياً قر

83 
شِ و 
 حُوت

         

          شِ و بًٍج 83 عليجّاد ظريكؤ   22

          شِ و جىار 80 حٍاُ أدلذ ابى بلر  23

24  
 خُالت صابر وىلىد

83 
شِ و 
 حُوت

         

          شِ و ظُش 83 داٌا ٌىرالذيَ ذلىذ ظفًق  25

26  
 داًٌا جاشي ٌادر

83 
شِ و 
 ُِظت

         

         شِ و  83 داًٌُ ذلىذ عبذاهلل  27
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 حُوت

          شِ و بًٍج 83 دَروُ فارط محُ رظًذ  28

          جن 04 دلعاد دلسار ذلىذ  29

          شِ و جىار 80 دلٍاز امساعًن يىٌض  30

          شِ و بًٍج 83 ديار عبذاهلل قادر  31

32  
 لطيفريمًا كاروخ 

83 
شِ و 
 حُوت

         

          جن 04 راراُ حىيس بلر  33

34  
 رًََِن شريواُ قادر

33 
بًصت و 
 حُوت

         

          جن 04 رويذَ ٌّرالذيَ ِاوار  35

          شِ و ٌؤ 83 رياُ ابراًِي شمًىاُ  36

          شِ و شَِ 88 امساعًن عسيسرياُ   37

          شِ و ٌؤ 83 ريَظاُ شٍلر صاحل  38

39  
 زيٍب شتار خىرظًذ

83 
شِ و 
 حُوت

         

40  
 زيٍب صاحل عىر

33 
بًصت و 
 ُِظت

         

41  
 شارا حصني عبذاهلل

83 
شِ و 
 حُوت

         

          و ٌؤ شِ 83 شارا دلسار صابر  42

          شِ و بًٍج 83 شارا عبذالىاحذ قادر  43

44  
 خذر جناةشارا 

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          شِ و بًٍج 83 شاِرَ ذلىذ محذاوني  45

          جن 04 شاويَ رزطار يىٌض  46
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          شِ و جىار 80 شاويَ عباط شعًذ  47

          شِ و ظُش 83 شاويَ عبذاحلىًذ ذلىذ  48

          شِ و دوو 83 شُردار عبذالعسيس عمٌ  49

50  
 رووفشُركُوت جاله 

83 
شِ و 
 حُوت

         

51  
 شُركُوت قّار فارق

33 
بًصت و 
 حُوت

         

      منرَّ بؤ داٌٌُراوَ بُ ِؤّ ٌُداٌِ ثارَّ ثارالًَن شُروَر شعذّ امساعًن  52

          شِ و ظُش 83 شذرَ ٌبًن محًذ  53

          شِ و دوو 83 شردار صاحل عىر  54

          شِ و ظُش 83 س محدشالو فار  55

          شِ و يُك 83 مسًاُ جصاً وعري  56

          شِ و ٌؤ 83 مسًُ أووًذ ابراًِي  57

          شِ و دوو 83 جالل عبدالرمحن مسًُ  58

          شِ و ظُش 83 مسًُ عبذالقادر ذلٌ الذيَ  59

          جن 04 مسًُ فخرالذيَ ياشني  60

          جن 04 عثنانشىرخاُ وغذيذ   61

          تٌُّا شٌ 84 ذلىذ فؤاد شىوا  62

          جن 04 مصطفىشىوًُ ذلىذ   63

          شِ و بًٍج 83 شًَبُر حصني محذ  64

65  
 شًف شعذّ خمًن

33 
بًصت و 
 ُِظت

         

          بًصت و ٌؤ  33 شًىاد بابلر حصني  66

          شِ و ظُش 83 خطرظاديُ برِاُ   67

          شِ وٌؤ 83 محُزياد حىيسظاٌاز   68
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          شِ و ٌؤ 83 ظؤخاُ ابراًِي محذأوني  69

          تٌُّا شٌ 84 ابراًِي حصني شيناء  70

          شِ و ٌؤ 83 ضرا عمٌ قادر  71

          جن 04 طُربني ابىزيذ شعًذ  72

          شِ و ظُش 83 طُظبني ظريواُ ذلىذ  73

          تٌُّا شٌ 84 طىالُ ابى بلر مساين  74

75  
 عائعُ شعذّ عبذالرمحَ

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          شِ و شِ 88 عائعُ عبذالىِاب عبذالقادر  76

          شِ و جىار 80 عبذالرمحَ خالذ محُزياد  77

78  
 امحذ بواءلدينعمِ 

34 
تٌُّا 
 بًصت

         

          شِ و بًٍج 83 عىر بلر عسيس  79

          جن 04 عثنانعىر مجاه   80

          شِ و ظُش 83 عىر وضمح حاجٌ  81

          شِ و بًٍج 83 فاروق كىاه جمًن  82

          شِ و بًٍج 83 أمحذ عثنانفرواُ   83

          شِ و بًٍج 83 فىزيُ وغذيذ ذلىذ  84

          شِ و دوو 83 كلثوو فلرى صاحل  85

          شِ و ٌؤ 83 الرا امساعًن عمٌ  86

          جن 04 الرا حتصني ذلصَ  87

          شِ و ظُش 83 الظني عسالذيَ ذلىذ  88

          تٌُّا شٌ 84 ذلىذ عثنانلًساُ   89

            حمند آزاد ىازدين  90

          شِ و ٌؤ 83 ذلىذ مجاه قادر  91
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          شِ و شِ 88 عثنان ذلىذ حاوذ  92

93  
 ذلىذ عبذاخلالق ذلىذ

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          شِ و شِ 88 ذلىذ دلًذ دارا  94

          شِ و ظُش 83 امحذ جناةذلىذ   95

96  
 جناة طىذلىذ 

83 
شِ و 
 حُوت

         

           دواخصنت ذلىذ ياشني رشىه  97

          بًصت و شِ 38 حمنود ظاهر فكي حمنود  98

99  
 مروان صاحل عنر

33 
بًصت و 
 حُوت

         

100  
 مصطفى اكو مجال

83 
شِ و 
 حُوت

         

          شِ وظُش 83 مصطفى يوشف فاضل  101

          شِ و ٌؤ 83 ٌازك خالذ عبذاه  102

          شِ و ٌؤ 83 ٌُروني زرار أمحذ  103

104  
 ٌذّ ِابًن عبذاهلل

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          شِ و شِ 88 عليٌّمُ ٌّرو   105

          شِ و جىار 80 ٌىر فريذ كىاه  106

          جن 04 تىفًق عوىياهلاً   107

          شِ و شِ 88 ِاٌا جربائًن ٌىرٍ  108

          شِ و بًٍج 83 هاوكار ابراهيه حويس  109

          ٌؤزده 33 عديُِوريَ عىر   110

111  
 عثنانِريش عىر 

83 
شِ و 
 ُِظت
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          شِ و ٌؤ 83 ِريؤ صادق عسيس  112

113  
 ًَِظٌ ابراًِي ذلىذ

33 
و بًصت 
 حُوت

         

114  
 وىالُ محذاونيوفاء 

83 
شِ و 
 ُِظت

         

          شِ و دوو 83 علي عثنانيىشف   115

333  

 امياُ فرِاد عىر

         شِ و دوو 83

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

  املرياث والوصية(
 داواكراوَ

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 اً دَدَاتئُزل

333  

 جبارجناة بروا 
         شِ و جىار 80

ُِوىو واٌُكاُ 
 داواكراوَ

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات

333  

 رَوَز اشعذ  حصني

         بًصت و جىار 30

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية، 
Academic 

English)  َداواكراو 

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات

333  

 ظًذاد لقىاُ ذلىذ

          

العكود املدىية، )
 ليالكاىون الدو

 داواكراوَ  اخلاص(

تٌُّا لُ كؤتايٌ 
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044حتىيمٌ شُر 
 دَكريَت.

334  

 عبدالعسيس حويس عسيس
          دواخصنت

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص(  ليالدو

 دواخصنت
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 داواكراوَ

333  

 فرِاد ذلىذ امحذ
         بًصت و بًٍج 33

ُِوىو واٌُكاُ 
 داواكراوَ

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات

333  

 كارواُ مجاه ظريف

         شٌ و شِ 88

العكود املدىية، )
ون اصول قاى

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية( 
 داواكراوَ

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات

338  

 وارديَ رلمط خذر

         شٌ و يُك 83

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
( اخلاص ليالدو

 داواكراوَ

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 دَدَات ئُزلاً

330  

 ذلىذ حًذر ذلىذ

         بًصت و جىار 30

العكود املدىية، )
قاىون اصول 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية( 
 داواكراوَ

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات

333  

 عبذغازي ذلىذ 

         بًصت و شِ 38

العكود املدىية، قطاء )
ول قاىون اصاإلداري، 

الكاىون  احملاكنات، 
اخلاص،  ليالدو

االوراق التحارية، 
Academic 

English)  َداواكراو 

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات

333  

 ئُويَ حاجٌ برايي

          

تٌُّا لُ كؤتايٌ  عبىرَ العكود املدىية()
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044ٌ شُر حتىيم

 دَكريَت.
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333  

 امحذ كاوا خىرظًذ

          

تٌُّا لُ كؤتايٌ  ( عبىرَالعكود املدىية)
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044حتىيمٌ شُر 
 دَكريَت.

333  

 تارا شعًذ ذلىذ
         بًصت و ٌؤ 33

 لي)الكاىون الدو
 عبىرَاخلاص( 

% و 04لُشُر 
ردٌُوَ % تاقًل04

 ئُزلاً دَدَات

333  

 دلعاد  برِاُ حاجٌ

          

تٌُّا لُ كؤتايٌ  عبىرَ )العكود املدىية(
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044حتىيمٌ شُر 
 دَكريَت.

384  

 امحذ متثالدلؤظاُ 

          

 لي)الكاىون الدو
 عبىرَاخلاص( 

تٌُّا لُ كؤتايٌ 
لردٌُوَ شاهَ  تاقً

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044حتىيمٌ شُر 
 دَكريَت.

383  

 رزطار ٌىرّ وحًذ

          

تٌُّا لُ كؤتايٌ  عبىرَ العكود املدىية()
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044حتىيمٌ شُر 
 دَكريَت.

383  
           خطررويذَ محذأوني 

اصول )قاىون 
 عبىرَ احملاكنات(

تٌُّا لُ كؤتايٌ 
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 
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ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044حتىيمٌ شُر 
 دَكريَت.

388  

 شارا عبذاللريي ذلىىد

          

 لي)الكاىون الدو
 عبىرَاخلاص( 

تٌُّا لُ كؤتايٌ 
شاهَ  تاقًلردٌُوَ 

ئُزلاً دَدات 
% و 04لُشُر 

دواتر منرَكُّ 
 044ىيمٌ شُر حت

 دَكريَت.

380  

 ازاد حصنيمظفر 
          

)قاىون اصول 
 عبىرَ احملاكنات(

% و 04لُشُر 
% تاقًلردٌُوَ 04

 ئُزلاً دَدَات
 


