
و و يسٔج ػثاض

االٔنٗ

أ

كراتحَزلًا

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح181533ًاالء ػطّٛ ػهٙ دعٍ 1

اثٛس ْصاع دع2ٍ

اثُاٌ ٔػشسٌٔ دزجح15722ًادًد جؼفس صادق يجٛد3

خًط ٔػشسٌٔ دزجح141125ًادًد دعٍٛ ػهٙ تطٛخ4

ذعغ ٔػشسٌٔ دزجح181129ًادًد ػثد َصٛف جاظى5

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح191332ًادًد ػهٙ ػثد يذًد6

اثُاٌ ٔػشسٌٔ دزجح111122ًادًد فالح دعٍ ْاد7٘

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجح171431ًادًد ٔنٛد يُصٕز دًد8

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح191534ًاظأز ظانى ظفٛس زشٛد9

اظرثسق شٚاد اتساْٛى اظًاػٛم10

ثًاَٙ ٔثالثٌٕ دزجح182038ًاظساء دعٍ خهٛفّ دع11ٍٛ

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح191534ًاظساء ػايس َٕاف ػثد12

ثالثٌٕ دزجح151530ًاظًاء خاند دعٍ ػه13ٙ

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح171734ًاظٛا يٓد٘ جثاز يذًد14

ظد ٔثالثٌٕ دزجح191736ًاَرصاز يظفس ػثد هللا ػطٛح15

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح161632ًاَرصاز َجى ػثد دًٕد16

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًاَعاو اظًاػٛم خهٛم اتساْٛى17

اَفال دعٍ ػهٙ دثٛة18

ثالثٌٕ دزجح161430ًاًَاز ثائس ػهٙ كاظى19

ثًاَٙ ٔػشسٌٔ دزجح151328ًإَز دعٍ شٓاب دًد20

خًط ٔثالثٌٕ دزجح181735ًاٚاخ ػثد انسشاق فاضم ػط21ّٛ

خًط ٔثالثٌٕ دزجح181735ًاٚاخ َٕفم ْاشى كاظى22

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح191534ًاٚالف يُٛس صانخ ػثد انسشاق23

ثالثٌٕ دزجح121830ًتاظم ػهٙ زاشد ًْٛم24

ثالثٌٕ دزجح161430ًتساء دعٍٛ يذًد خهٛفح25

:                                انًـــــــسدهح 

انهغح انؼستٛح:       انًـــــادج    جايؼح دٚانٗ

:يدزض انًادجكهٛح انرستٛح نهؼهٕو االَعاَٛح

فصم انثاَٙفصم االٔل

انعؼٙ

لعى انؼهٕو انرستٕٚح ٔانُفعٛح
:  انشؼثـــــــــــح 

االظى خ
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اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح171532ًتساء ظانى خهف يٓد26٘

ظد ٔثالثٌٕ دزجح191736ًتساء صثاز ظؼٛد يٓد27٘

أزتؼٌٕ دزجح202040ًتعًّ ظاْس ٚاظٍٛ ازدٛى28

تهعى ٔنٛد َجى ظٓٛم29

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح181533ًتٍُٛ يذًد شاكس يذًٕد30

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًذثازك تاظى يذًد دًٕد31٘

ذثازك زػد ػطة تهثٕض32

ثًاَٙ ٔثالثٌٕ دزجح182038ًذًازا يُاضم ػثد يذًد33

ذًازِ ادًد دًٛد َؼًح34

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجح151631ًذًازِ ػدَاٌ نطٛف جاظى35

ثالز ٔػشسٌٔ دزجح121123ًجاظى يذًد جاظى يذًد36

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح171633ًجُاٌ ظؼٛد جًؼّ دزب37

ثالثٌٕ دزجح171330ًداذى كاظى طسْٛم كاطغ38

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح171532ًدعاو ظًٛس يٓد٘ اي39ٍٛ

أزتغ ٔػشسٌٔ دزجح131124ًدعٍ اتساْٛى دعٍ ػثاض40

ثًاَٙ ٔػشسٌٔ دزجح161228ًدعٍ َصاز فهٛخ دع41ٍ

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح191534ًدعٍٛ ػالٔ٘ شغٛف زياو42

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًدهًّٛ شٚداٌ خهف كاظى43

دًدّٚ َجى ػثد هللا يذًد44

ذعغ ٔػشسٌٔ دزجح161329ًدًصِ شٓاب دًد يذًد45

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح181533ًدُاٌ ػثد انغُٙ خهٛم اتساْٛى46

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجح171431ًدٍُٛ دعٍ جالل ػثد47

خًط ٔثالثٌٕ دزجح181735ًدٍُٛ ػثد هللا كايم دع48َٕٙ

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجح171431ًدٍُٛ يذًد ػكهّ ادًد49

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح191534ًدٍُٛ ْاد٘ كاظى دع50ٍ
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ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًدٍُٛ ٚاظٍٛ يذًٕد يذع51ٍ

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًدٕزاء يذًد فؤاد خٛس52٘

أزتؼٌٕ دزجح202040ًدٛدز اظؼد ػهٙ دع53ٌٕ

ظد ٔػشسٌٔ دزجح151126ًدٛدز دعٍٛ اتساْٛى خهٛم54

ظثغ ٔػشسٌٔ دزجح131427ًدٛدز يذًد غضثاٌ ادًد55

ثًاَٙ ٔػشسٌٔ دزجح141428ًدٛدز يذًٕد دعٍٛ خًٛط56

أزتؼٌٕ دزجح202040ًخاند ادًد دعٍ ػه57ٙ

خًط ٔػشسٌٔ دزجح141125ًخاند ػثاض دعٍ ظهًا58ٌ

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًدػاء دعٍٛ ػهٙ اظًاػٛم59

دالل ْاد٘ دعٍٛ اتساْٛى60

ثالثٌٕ دزجح151530ًدَٛا ظانى يذًٕد ػثد61

ذكسٖ كُؼاٌ يعٓد62

ثًاَٙ ٔػشسٌٔ دزجح161228ًذٔانٌُٕ َظٛس خهف اتساْٛى63

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًزاَّٛ ادًد ػهٙ خًٛط64

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح171734ًزداب طازق دًٕ ادًد65

أزتؼٌٕ دزجح202040ًزظم دًصِ يذًد ٚاظ66ٍٛ

زظٕل زٚاض غضٛة َصسهللا67

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح161834ًزغدِ ػًاد ظؼٛد دع68ٍ

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًزلّٛ ضٛاء كاظى يٓد69٘

خًط ٔثالثٌٕ دزجح191635ًزلّٛ َاٚف يذًد ػه70ٙ

ثًاَٙ ٔػشسٌٔ دزجح141428ًزيضاٌ كسٚى صانخ اظًاػٛم71

زؤٖ يُؼى ْٔٛة يذًد72

ظد ٔثالثٌٕ دزجح191736ًزٚاو ػثد يذًد خهف73

ثالثٌٕ دزجح151530ًزٚى كسٚى يظهٕو ادًد74

أزتؼٌٕ دزجح202040ًشتٛدج كسٚى كاظى ػه75ٙ
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ظد ٔثالثٌٕ دزجح162036ًشْساء دعٍٛ زدٛى صانخ76

خًط ٔثالثٌٕ دزجح152035ًشْساء دكٛى اتساْٛى دزاؽ77

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح181533ًشْساء ػهٙ يذًد دع78ٍٛ

79
 شٍٚ انؼاتدٍٚ دعٍٛ ػهٙ

فاضم
ظثغ ٔػشسٌٔ دزجح131427ً

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح171633ًشُٚة ادًد ػهٙ ػثدهللا80

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح181432ًشُٚة ادٚة جًٛم يطهك81

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح181634ًشُٚة دعٍٛ دعٍ كاظى82

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح171633ًشُٚة ػايس يذًٕد ط83ّ

أزتؼٌٕ دزجح202040ًشُٚة يذًد صثاز ػسيا84ٌ

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح191332ًشُٚة يصطفٗ ػهكّ ادًد85

ثالثٌٕ دزجح171330ًظازج ػد٘ يذًٕد جاظى86

خًط ٔثالثٌٕ دزجح191635ًظازج ػهٙ ادًد87

ثالثٌٕ دزجح141630ًظجٗ كاظى دعٍٛ دع88ٍ

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجح161531ًظساب ادًد دعٍ ػهٕا89ٌ

ظثغ ٔثالثٌٕ دزجح172037ًظسٖ اٚاد ٔدٔد ػه90ٙ

ظد ٔثالثٌٕ دزجح181836ًظسٖ دايد ْٔٛة ػهٕا91ٌ

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح171532ًظؼٛد اتساْٛى ػثد شكٕز92

93
 ظهعثٛم فسداٌ َصسهللا

ظسداٌ
أزتؼٌٕ دزجح202040ً

خًط ٔثالثٌٕ دزجح191635ًظٓاد َكّ يرؼة صانخ94

أزتؼٌٕ دزجح202040ًظٓاو ػدَاٌ دنٙ ػثٕد95

ثالز ٔثالثٌٕ دزجح151833ًظٛثس ػثد خانك َٕز٘ ػازف96

ظد ٔثالثٌٕ دزجح191736ًشرٖ ػهٙ يٓد٘ دع97ٍ

ثالثٌٕ دزجح141630ًشٓد ادًد يذًد زاشد98

أزتغ ٔػشسٌٔ دزجح17724ًشٓد ػثاض يذًد ػه99ٙ

  شًٛاء يٓد٘ ُْد100٘
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ثالثٌٕ دزجح131730ًصادق ْاد٘ خهف ظهٛى101

ظد ٔثالثٌٕ دزجح191736ًصٓثاء تٓاء اندٍٚ ػثد انكسٚى102

خًط ٔثالثٌٕ دزجح191635ًضذٗ ادًد كايم ػه103ٙ

ظد ٔثالثٌٕ دزجح191736ًضذٗ داذى دعٍ جازهللا104

أزتغ ٔثالثٌٕ دزجح191534ًضذٗ شٚاد يذًد105

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح151732ًضذٗ ػًاد ْاد٘ ٚاض106

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دزجح151732ًضالل ادًد ػثد دًٛد107

اثُاٌ ٔػشسٌٔ دزجح16622ًطاْس طازق طاْس دع108ٍ

ثالثٌٕ دزجح161430ًطّ يذٙ اندٍٚ جثٕز٘ تسجه109ٙ
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