
 

 7201 - 6201نهعاو انذراسً  انخرٌفًانفصم  -/ انذور االول / انًرحهة انثاٍَة  االَتاج انحٍىاًَقسى  َتائح

 يبادئ بستُة  يبادئ اسًاك صحة يُتدات  كًٍٍاء حٍىٌة  اسى انطانب ت
يبادئ ارشاد 

 زراعً 

يبادئ احٍاء 

 يدهرٌة

يكُُة اَتاج 

 حٍىاًَ

 ضعٍف يقبىل يقبىل خٍذ يقبىل يقبىل ضعٍف اثٍر ثاير يحًذ فرحاٌ 1

 ضعٍف ايتٍاز خٍذ خذا خٍذ خذا خٍذ ايتٍاز يقبىل اثٍر خهٍم ابراهٍى  2

 ضعٍف خٍذ ضعٍف يتىسط يقبىل يتىسط ضعٍف احًذ صباذ حسٍ  3

 يقبىل ايتٍاز ايتٍاز خٍذ خٍذ خذا خٍذ خذا يتىسط اسٍم إبراهٍى خهٍم  4

 ضعٍف خٍذ يقبىل يتىسط يقبىل يتىسط يقبىل زٌذ احًذ عىاد  5

 يقبىل يتىسط ضعٍف يتىسط يقبىل يتىسط ضعٍف سعذ ثاًَ عبذ  6

 يستىفً يستىفً ضعٍف يستىفً ضعٍف ضعٍف يستىفً َاخًسٍف انذٌٍ عبذانكرٌى  7

 يستىفً يتىسط يستىفً يستىفً يستىفً ضعٍف يستىفً عبذ انرحًٍ عبذ اندبار  8

 يقبىل خٍذ ضعٍف يتىسط يقبىل خٍذ ضعٍف عبذ انعظٍى عهً حسٍٍ  9

 ضعٍف يقبىل ضعٍف ضعٍف ضعٍف ضعٍف ضعٍف عقٍم احًذ خًاش  10

 ضعٍف يقبىل ضعٍف يتىسط ضعٍف يقبىل ضعٍف عالء عبذ انهادي عبذهللا  11

 يقبىل يتىسط يتىسط يتىسط يتىسط يتىسط ضعٍف فؤاد عهً دحاو عبذ انعسٌس 12

 يقبىل خٍذ خذا خٍذ خذا خٍذ خذا خٍذ خذا خذاخٍذ  يتىسط يدٍذ خبار شاكر  13

 يستىفً يتىسط يستىفً يقبىل يستىفً يستىفً ضعٍف يحًذ هدراٌ ايٍٍ 14

 يقبىل خٍذ خذا يتىسط خٍذ يتىسط يتىسط يقبىل يصطفى يحًذ خهف  15

 ضعٍف خٍذ يتىسط يتىسط يقبىل يقبىل يقبىل يهُذ يهذي عبذهللا 16

 ضعٍف يقبىل ضعٍف يقبىل ضعٍف ضعٍف ضعٍف َصٍف خاسى احًذ 17

 يقبىل خٍذ خذا خٍذ خذا خٍذ خذا خٍذ خذا خٍذ خذا يتىسط ٌاسًٍٍ خعفر خهٍم  18

 ضعٍف ضعٍف ضعٍف ضعٍف ضعٍف ضعٍف ضعٍف ٌىسف َافع رحٍى 19

 ----- ----- ضعٍف ----- ----- ----- ----- / تحًٍم عبذهللا حسٍ َاصر 20

 ----- ----- ضعٍف ----- ----- ----- ----- / تحًٍمعًر يثُى تىفٍق  21
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