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كزبثخَزلًب

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًاالء ػطّٛ ػهٙ دعٍ 1

اثٛس ْصاع دع2ٍ

ادًد جؼفس صبدق يجٛد3

خًط ٔػشسٌٔ دزجخ121325ًادًد دعٍٛ ػهٙ ثطٛخ4

أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ121224ًادًد ػجد َصٛف جبظى5

خًط ٔػشسٌٔ دزجخ131225ًادًد ػهٙ ػجد يذًد6

أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ121224ًادًد فالح دعٍ ْبد7٘

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ161531ًادًد ٔنٛد يُصٕز دًد8

خًط ٔثالثٌٕ دزجخ181735ًاظبٔز ظبنى ظفٛس زشٛد9

اظزجسق شٚبد اثساْٛى اظًبػٛم10

ثالثٌٕ دزجخ151530ًاظساء دعٍ خهٛفّ دع11ٍٛ

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ141731ًاظساء ػبيس َٕاف ػجد12

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ111526ًاظًبء خبند دعٍ ػه13ٙ

ظجغ ٔثالثٌٕ دزجخ181937ًاظٛب يٓد٘ ججبز يذًد14

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ121527ًاَزصبز يظفس ػجد هللا ػطٛخ15

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًاَزصبز َجى ػجد دًٕد16

اثُبٌ ٔثالثٌٕ دزجخ151732ًاَعبو اظًبػٛم خهٛم اثساْٛى17

اَفبل دعٍ ػهٙ دجٛت18

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًاًَبز ثبئس ػهٙ كبظى19

ثالثٌٕ دزجخ151530ًإَز دعٍ شٓبة دًد20

ثًبَٙ ٔثالثٌٕ دزجخ191938ًاٚبد ػجد انسشاق فبضم ػط21ّٛ

ثالثٌٕ دزجخ151530ًاٚبد َٕفم ْبشى كبظى22

أزثغ ٔثالثٌٕ دزجخ161834ًاٚالف يُٛس صبنخ ػجد انسشاق23

أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ121224ًثبظم ػهٙ زاشد ًْٛم24

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ121426ًثساء دعٍٛ يذًد خهٛفخ25
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ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ141731ًثساء ظبنى خهف يٓد26٘

رعغ ٔثالثٌٕ دزجخ192039ًثساء صجبز ظؼٛد يٓد27٘

أزثؼٌٕ دزجخ202040ًثعًّ ظبْس ٚبظٍٛ ازدٛى28

ثهعى ٔنٛد َجى ظٓٛم29

ثًبَٙ ٔػشسٌٔ دزجخ141428ًثٍُٛ يذًد شبكس يذًٕد30

ثالثٌٕ دزجخ141630ًرجبزك ثبظى يذًد دًٕد31٘

رجبزك زػد ػطت ثهجٕض32

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًرًبزا يُبضم ػجد يذًد33

رًبزِ ادًد دًٛد َؼًخ34

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًرًبزِ ػدَبٌ نطٛف جبظى35

أزثغ ٔثالثٌٕ دزجخ161834ًجبظى يذًد جبظى يذًد36

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًجُبٌ ظؼٛد جًؼّ دزة37

ٔادد ٔػشسٌٔ دزجخ101121ًدبرى كبظى طسْٛم كبطغ38

اثُبٌ ٔػشسٌٔ دزجخ101222ًدعبو ظًٛس يٓد٘ اي39ٍٛ

أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ101424ًدعٍ اثساْٛى دعٍ ػجبض40

ػشسٌٔ دزجخ101020ًدعٍ َصاز فهٛخ دع41ٍ

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ141327ًدعٍٛ ػالٔ٘ شغٛف زيبو42

ثًبَٙ ٔػشسٌٔ دزجخ141428ًدهًّٛ شٚداٌ خهف كبظى43

دًدّٚ َجى ػجد هللا يذًد44

اثُبٌ ٔػشسٌٔ دزجخ121022ًدًصِ شٓبة دًد يذًد45

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ161531ًدُبٌ ػجد انغُٙ خهٛم اثساْٛى46

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ141327ًدٍُٛ دعٍ جالل ػجد47

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًدٍُٛ ػجد هللا كبيم دع48َٕٙ

ثالثٌٕ دزجخ151530ًدٍُٛ يذًد ػكهّ ادًد49

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًدٍُٛ ْبد٘ كبظى دع50ٍ
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ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ171431ًدٍُٛ ٚبظٍٛ يذًٕد يذع51ٍ

ثالثٌٕ دزجخ141630ًدٕزاء يذًد فؤاد خٛس52٘

ثالس ٔثالثٌٕ دزجخ161733ًدٛدز اظؼد ػهٙ دع53ٌٕ

خًط ٔػشسٌٔ دزجخ121325ًدٛدز دعٍٛ اثساْٛى خهٛم54

خًط ٔػشسٌٔ دزجخ121325ًدٛدز يذًد غضجبٌ ادًد55

اثُبٌ ٔػشسٌٔ دزجخ111122ًدٛدز يذًٕد دعٍٛ خًٛط56

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ161531ًخبند ادًد دعٍ ػه57ٙ

ثالس ٔػشسٌٔ دزجخ101323ًخبند ػجبض دعٍ ظهًب58ٌ

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ161531ًدػبء دعٍٛ ػهٙ اظًبػٛم59

دالل ْبد٘ دعٍٛ اثساْٛى60

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ121426ًدَٛب ظبنى يذًٕد ػجد61

ذكسٖ كُؼبٌ يعٓد62

ٔادد ٔػشسٌٔ دزجخ101121ًذٔانٌُٕ َظٛس خهف اثساْٛى63

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ141327ًزاَّٛ ادًد ػهٙ خًٛط64

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ161531ًزدبة طبزق دًٕ ادًد65

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًزظم دًصِ يذًد ٚبظ66ٍٛ

زظٕل زٚبض غضٛت َصسهللا67

أزثغ ٔثالثٌٕ دزجخ151934ًزغدِ ػًبد ظؼٛد دع68ٍ

اثُبٌ ٔثالثٌٕ دزجخ161632ًزلّٛ ضٛبء كبظى يٓد69٘

أزثغ ٔثالثٌٕ دزجخ171734ًزلّٛ َبٚف يذًد ػه70ٙ

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًزيضبٌ كسٚى صبنخ اظًبػٛم71

زؤٖ يُؼى ْٔٛت يذًد72

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ131326ًزٚبو ػجد يذًد خهف73

خًط ٔػشسٌٔ دزجخ121325ًزٚى كسٚى يظهٕو ادًد74

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًشثٛدح كسٚى كبظى ػه75ٙ
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ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًشْساء دعٍٛ زدٛى صبنخ76

اثُبٌ ٔثالثٌٕ دزجخ161632ًشْساء دكٛى اثساْٛى دزاؽ77

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ131326ًشْساء ػهٙ يذًد دع78ٍٛ

79
 شٍٚ انؼبثدٍٚ دعٍٛ ػهٙ

فبضم
ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ً

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًشُٚت ادًد ػهٙ ػجدهللا80

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًشُٚت ادٚت جًٛم يطهك81

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ131326ًشُٚت دعٍٛ دعٍ كبظى82

خًط ٔػشسٌٔ دزجخ121325ًشُٚت ػبيس يذًٕد ط83ّ

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًشُٚت يذًد صجبز ػسيب84ٌ

أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ121224ًشُٚت يصطفٗ ػهكّ ادًد85

ثًبَٙ ٔػشسٌٔ دزجخ141428ًظبزح ػد٘ يذًٕد جبظى86

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ131326ًظبزح ػهٙ ادًد87

أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ121224ًظجٗ كبظى دعٍٛ دع88ٍ

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ161531ًظساة ادًد دعٍ ػهٕا89ٌ

ثًبَٙ ٔثالثٌٕ دزجخ191938ًظسٖ اٚبد ٔدٔد ػه90ٙ

ظجغ ٔػشسٌٔ دزجخ131427ًظسٖ دبيد ْٔٛت ػهٕا91ٌ

ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ًظؼٛد اثساْٛى ػجد شكٕز92

93
 ظهعجٛم فسدبٌ َصسهللا

ظسدبٌ
ٔادد ٔثالثٌٕ دزجخ151631ً

اثُبٌ ٔػشسٌٔ دزجخ101222ًظٓبد َكّ يزؼت صبنخ94

ثًبَٙ ٔثالثٌٕ دزجخ191938ًظٓبو ػدَبٌ دنٙ ػجٕد95

أزثؼٌٕ دزجخ202040ًظٛجس ػجد خبنك َٕز٘ ػبزف96

ثالس ٔػشسٌٔ دزجخ111223ًشرٖ ػهٙ يٓد٘ دع97ٍ

ثًبَٙ ٔثالثٌٕ دزجخ191938ًشٓد ادًد يذًد زاشد98

شٓد ػجبض يذًد ػه99ٙ

  شًٛبء يٓد٘ ُْد100٘
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أزثغ ٔػشسٌٔ دزجخ121224ًصبدق ْبد٘ خهف ظهٛى101

ظذ ٔػشسٌٔ دزجخ121426ًصٓجبء ثٓبء اندٍٚ ػجد انكسٚى102

رعغ ٔػشسٌٔ دزجخ141529ًضذٗ ادًد كبيم ػه103ٙ

ثًبَٙ ٔػشسٌٔ دزجخ131528ًضذٗ دبرى دعٍ جبزهللا104

اثُبٌ ٔػشسٌٔ دزجخ101222ًضذٗ شٚبد يذًد105

أزثؼٌٕ دزجخ202040ًضذٗ ػًبد ْبد٘ ٚبض106

ثًبَٙ ٔثالثٌٕ دزجخ201838ًضالل ادًد ػجد دًٛد107

اثُبٌ ٔػشسٌٔ دزجخ101222ًطبْس طبزق طبْس دع108ٍ

ػشسٌٔ دزجخ101020ًطّ يذٙ اندٍٚ ججٕز٘ ثسجه109ٙ
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