
و د عٓبو عجذ هللا زغٍٍ

االٔنى

ة

كزبثخَسلًب

ثًبًَ ٔعششٌٔ دسخخ131528ًعبصف يدٍذ زًٍذ سشٍذ1

ثالس ٔعششٌٔ دسخخ111223ًعجبط عهً يغهى عجبط2

3
 عجذ انخبنك زًبدي دأد

عهٕيً

رغع ٔعششٌٔ دسخخ141529ًعجذ انعضٌض يعٍ عًشاٌ خًٍم4

عجع عشش دسخخ8917ًعجذ هللا غٍذاٌ عهً ععذ5ٌٔ

6
 عجذ انًهك زغٍٍ اثشاٍْى

صثبنخ
ثالس ٔعششٌٔ دسخخ101323ً

ثالس ٔعششٌٔ دسخخ101323ًعجذانشزًٍ شسبرِ صبنر نفز7ّ

8
 عجذهللا صبنر عهٍٕي

عجذاندبعى
عششٌٔ دسخخ101020ً

عششٌٔ دسخخ101020ًعثًبٌ زبفع خهٍم عٍٓم9

رغع ٔعششٌٔ دسخخ151429ًعزساء زًٍذ خٕسشٍذ يدٍذ10

ثالثٌٕ دسخخ141630ًعهً ازغبٌ عهً كبنًٍب11

عجع عشش دسخخ8917ًعهً فبسٔق يسًذ عطٍخ12

عذ عشش دسخخ8816ًعهً فشاط خضش عهًب13ٌ

عششٌٔ دسخخ101020ًعهً فٍصم صثبنّ عهٍٕي14

عششٌٔ دسخخ101020ًعهً يبخذ ٌبعٍٍ يسًذ15

عششٌٔ دسخخ101020ًعهً يسًٕد عهًبٌ عٍغى16

عجع ٔعششٌٔ دسخخ141327ًعهٍبء لٍظ ضبسي17

خًظ ٔعششٌٔ دسخخ121325ًعٍغى صجشي خٕاد عه18ً

عجع ٔعششٌٔ دسخخ141327ًغبدح يُٓذ عبيً عهًٍب19ٌ

ثالس ٔثالثٌٕ دسخخ171633ًغبصي شُذٔش ساشذ ًٍْم20

خًظ ٔعششٌٔ دسخخ121325ًغضٔاٌ يسًٕد  فٓذ زغ21ٍ

عششٌٔ دسخخ101020ًغغبٌ اثشاٍْى َسٕ فٍصم22

ٔازذ ٔعششٌٔ دسخخ101121ًغصٌٕ فٍصم يسًٕد عجبط23

عششٌٔ دسخخ101020ًغفشاٌ صكجبٌ كشٌى ثشثٕر24ً

أسثع ٔعششٌٔ دسخخ121224ًفبرٍ صبنر عجٕد َدى25
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رشثٍخ ثٍئٍخ:       انًـــــبدح    خبيعخ دٌبنى

:يذسط انًبدحكهٍخ انزشثٍخ نهعهٕو االَغبٍَخ

فصم انثبًَفصم االٔل

انغعً

لغى انعهٕو انزشثٌٕخ ٔانُفغٍخ
:  انشعجـــــــــــخ 
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ثالثٌٕ دسخخ151530ًفبطًخ يسغٍ عهً يٕعى26

عجع ٔثالثٌٕ دسخخ191837ًفبطًّ غًُ خبعى خهف27

عششٌٔ دسخخ101020ًفبطًّ كبظى زغٍٍ ثبػ اغب28

اثُبٌ ٔعششٌٔ دسخخ101222ًفبطًّ كشٌى خضٍش عجبط29

اثُبٌ ٔثالثٌٕ دسخخ161632ًفبطًّ َبطك خهٕة شطت30

أسثع ٔثالثٌٕ دسخخ171734ًفشاط زكًذ عهطبٌ شكٕس31

عجع ٔعششٌٔ دسخخ131427ًفشذ ٌٕعف زبسس خًٍم32

عجع عشش دسخخ8917ًكشاس ازًذ نطٍف اثشاٍْى33

ٔازذ ٔعششٌٔ دسخخ101121ًكٕثش خجبس عجذهللا ازًذ34

ٔازذ ٔعششٌٔ دسخخ101121ًيبنك زغٍٍ كغبسح خهٍت35

عششٌٔ دسخخ101020ًيسًذ اٌبد زًذ زًٕد36

ٔازذ ٔعششٌٔ دسخخ101121ًيسًذ ثكش يسًٕد سصٌح37

عجع عشش دسخخ8917ًيسًذ شبكش يسًٕد زبخى38

أسثعٌٕ دسخخ202040ًيسًذ طبنت عضٌض عهٍٕي39

عششٌٔ دسخخ101020ًيسًذ عجذ يسًذ َدى40

يسًذ عذَبٌ يسغٍ زًٕد41

يسًذ عضٌض طّ ٌبع42ٍٍ

يسًذ عهً خجبس صبنر43

أسثعٌٕ دسخخ202040ًيسًذ عٕاد يطش فشج44

يسًذ غبصي خجبس عجبط45

يسًذ ٌَٕظ عجبط عه46ً

خًظ ٔعششٌٔ دسخخ121325ًيشٌى ععٍذ خًعخ دسة47

عششٌٔ دسخخ101020ًيشٌى غبنت َعًبٌ دأد48

اثُبٌ ٔعششٌٔ دسخخ101222ًيشٌى لبعى ازًذ ششٌف49

ثالس ٔعششٌٔ دسخخ111223ًيشٌى لبعى يسًٕد خبعى50
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عجع عشش دسخخ8917ًيصطفى زغٍ زجٍت زغ51ٍٍ

عششٌٔ دسخخ101020ًيصطفى صفبء عزبس خجبس52

ثًبًَ عشش دسخخ81018ًيصطفى عهً صٌذاٌ خهف53

ثالس ٔعششٌٔ دسخخ111223ًيصطفى ٌبعٍٍ خًٍم خغبو54

يُزظش عزبس خجبس َعًخ55

يٍُش صثٍذ يظهٕو56

يٓذي صبنر زغٍٍ عه57ً

رغع ٔثالثٌٕ دسخخ201939ًيٍغبء زشثً زغٍ صبنر58

عششٌٔ دسخخ101020ًيٍغبء عهً يسٍغٍ عجذ59

َجأ خهٍم اثشاٍْى خغبو60

اثُبٌ ٔعششٌٔ دسخخ101222ًَجأ سافع صجسً فزس61ً

ثالس ٔثالثٌٕ دسخخ171633ًَجأ عهً زغٍ عه62ً

عذ ٔعششٌٔ دسخخ131326ًَغشٌٍ رشكً يٓذي عه63ً

ثالثٌٕ دسخخ151530ًَغٍجخ صالذ زغٍ زجٍت64

َٕس عًبد طّ زغ65ٍٍ

أسثع ٔعششٌٔ دسخخ121224ًٍَشاٌ فشاط خبنذ خهٍم66

عششٌٔ دسخخ101020ًْبخش شعجبٌ عُبد زغت هللا67

ْجخ عجذهللا زغٍٍ عهٕا68ٌ

خًظ ٔعششٌٔ دسخخ121325ًْجّ اٌبد زٌُٕ يشعم69

ثالس ٔعششٌٔ دسخخ111223ًْجّ يٍغش ععذ دأد70

عششٌٔ دسخخ101020ًْذٌم عثًبٌ عهًبٌ ازًذ71

عجع عشش دسخخ8917ًٍْبو عهً يسغٍ عه72ً

عجع عشش دسخخ8917ًٍْثى يظٓش يغٍش عجذهللا73

ثًبًَ ٔعششٌٔ دسخخ141428ًٔخذاٌ طبيً زٍم َب74ًْ

عذ ٔعششٌٔ دسخخ131326ًٔسٔد فبضم عجذ خًٍظ75
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خًظ ٔعششٌٔ دسخخ131225ًٌبعش سزٍى يسًٕد كشٌى76

ٌبعًٍٍ فشزبٌ خهف زغ77ٍٍ

خًظ ٔعششٌٔ دسخخ121325ًٌمٍٍ طبسق زغٍٍ زغ78ٍ
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