
د ػالء عؼٍذ زاسز.و

االٔنى

ب

كراتحَسلًا

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح181634ًػاصف يدٍذ زًٍذ سشٍذ1

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح181634ًػثاط ػهً يغهى ػثاط2

3
 ػثذ انخانك زًادي دأد

عهٕيً

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح201434ًػثذ انؼضٌض يؼٍ ػًشاٌ خًٍم4

ثالثٌٕ دسخح161430ًػثذ هللا غٍذاٌ ػهً عؼذ5ٌٔ

6
 ػثذ انًهك زغٍٍ اتشاٍْى

صتانح
ثالثٌٕ دسخح181230ً

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح191534ًػثذانشزًٍ شسارِ صانر نفر7ّ

8
 ػثذهللا صانر ػهٍٕي

ػثذانداعى
ثًاًَ ػشش دسخح18018ً

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح181028ًػثًاٌ زافع خهٍم عٍٓم9

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح191433ًػزساء زًٍذ خٕسشٍذ يدٍذ10

عد ٔثالثٌٕ دسخح201636ًػهً ازغاٌ ػهً كانًٍا11

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح181028ًػهً فاسٔق يسًذ ػطٍح12

عد ٔػششٌٔ دسخح18826ًػهً فشاط خضش عهًا13ٌ

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح191635ًػهً فٍصم صتانّ ػهٍٕي14

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح181533ًػهً ياخذ ٌاعٍٍ يسًذ15

ٔازذ ٔثالثٌٕ دسخح191231ًػهً يسًٕد عهًاٌ ػٍغى16

عثغ ٔثالثٌٕ دسخح191837ًػهٍاء لٍظ ضاسي17

عثغ ٔثالثٌٕ دسخح191837ًػٍغى صثشي خٕاد ػه18ً

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح191635ًغادج يُٓذ عايً عهًٍا19ٌ

ثالثٌٕ دسخح181230ًغاصي شُذٔش ساشذ ًٍْم20

ذغغ ٔػششٌٔ دسخح191029ًغضٔاٌ يسًٕد  فٓذ زغ21ٍ

عثغ ٔػششٌٔ دسخح19827ًغغاٌ اتشاٍْى َسٕ فٍصم22

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسخح181432ًغصٌٕ فٍصم يسًٕد ػثاط23

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح181533ًغفشاٌ صكثاٌ كشٌى تشتٕذ24ً

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح181533ًفاذٍ صانر ػثٕد َدى25

االعى خ
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:                                انًـــــــشزهح 
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:يذسط انًادجكهٍح انرشتٍح نهؼهٕو االَغاٍَح
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انغؼً

لغى انؼهٕو انرشتٌٕح ٔانُفغٍح
:  انشؼثـــــــــــح 
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ثًاًَ ٔثالثٌٕ دسخح191938ًفاطًح يسغٍ ػهً يٕعى26

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح181634ًفاطًّ غًُ خاعى خهف27

ٔازذ ٔثالثٌٕ دسخح191231ًفاطًّ كاظى زغٍٍ تاػ اغا28

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسخح191332ًفاطًّ كشٌى خضٍش ػثاط29

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح191635ًفاطًّ َاطك خهٕب شطة30

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح201535ًفشاط زكًد عهطاٌ شكٕس31

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسخح181432ًفشذ ٌٕعف زاسز خًٍم32

ثالثٌٕ دسخح181230ًكشاس ازًذ نطٍف اتشاٍْى33

ثالثٌٕ دسخح181230ًكٕثش خثاس ػثذهللا ازًذ34

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح191635ًيانك زغٍٍ كغاسج خهٍة35

ٔازذ ٔثالثٌٕ دسخح191231ًيسًذ اٌاد زًذ زًٕد36

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح201434ًيسًذ تكش يسًٕد سصٌح37

خًظ ٔػششٌٔ دسخح18725ًيسًذ شاكش يسًٕد زاخى38

ثًاًَ ٔثالثٌٕ دسخح201838ًيسًذ طانة ػضٌض ػهٍٕي39

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسخح191332ًيسًذ ػثذ يسًذ َدى40

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح191534ًيسًذ ػذَاٌ يسغٍ زًٕد41

يسًذ ػضٌض طّ ٌاع42ٍٍ

يسًذ ػهً خثاس صانر43

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسخح201232ًيسًذ ػٕاد يطش فشج44

عثغ ٔػششٌٔ دسخح18927ًيسًذ غاصي خثاس ػثاط45

يسًذ ٌَٕظ ػثاط ػه46ً

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح181533ًيشٌى عؼٍذ خًؼح دسب47

اثُاٌ ٔثالثٌٕ دسخح181432ًيشٌى غانة َؼًاٌ دأد48

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح191534ًيشٌى لاعى ازًذ ششٌف49

ٔازذ ٔثالثٌٕ دسخح181331ًيشٌى لاعى يسًٕد خاعى50
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ذغغ ٔػششٌٔ دسخح181129ًيصطفى زغٍ زثٍة زغ51ٍٍ

ثالثٌٕ دسخح191130ًيصطفى صفاء عراس خثاس52

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح19928ًيصطفى ػهً صٌذاٌ خهف53

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح19928ًيصطفى ٌاعٍٍ خًٍم خغاو54

يُرظش عراس خثاس َؼًح55

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح19928ًيٍُش صتٍذ يظهٕو56

يٓذي صانر زغٍٍ ػه57ً

عد ٔثالثٌٕ دسخح191736ًيٍغاء زشتً زغٍ صانر58

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح181735ًيٍغاء ػهً يسٍغٍ ػثذ59

َثأ خهٍم اتشاٍْى خغاو60

عد ٔثالثٌٕ دسخح191736ًَثأ سافغ صثسً فرس61ً

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح181028ًَثأ ػهً زغٍ ػه62ً

خًظ ٔثالثٌٕ دسخح191635ًَغشٌٍ ذشكً يٓذي ػه63ً

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح191433ًَغٍثح صالذ زغٍ زثٍة64

َٕس ػًاد طّ زغ65ٍٍ

ثالز ٔثالثٌٕ دسخح181533ًٍَشاٌ فشاط خانذ خهٍم66

أستغ ٔثالثٌٕ دسخح181634ًْاخش شؼثاٌ ػُاد زغة هللا67

ْثح ػثذهللا زغٍٍ ػهٕا68ٌ

ثًاًَ ٔثالثٌٕ دسخح201838ًْثّ اٌاد زٌُٕ يشؼم69

عثغ ٔثالثٌٕ دسخح191837ًْثّ يٍغش عؼذ دأد70

ذغغ ٔػششٌٔ دسخح191029ًْذٌم ػثًاٌ عهًاٌ ازًذ71

ثًاًَ ٔػششٌٔ دسخح19928ًٍْاو ػهً يسغٍ ػه72ً

خًظ ٔػششٌٔ دسخح18725ًٍْثى يظٓش يغٍش ػثذهللا73

عد ٔثالثٌٕ دسخح201636ًٔخذاٌ طايً زٍم َا74ًْ

عد ٔثالثٌٕ دسخح191736ًٔسٔد فاضم ػثذ خًٍظ75
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ثالز ٔثالثٌٕ دسخح191433ًٌاعش سزٍى يسًٕد كشٌى76

ٌاعًٍٍ فشزاٌ خهف زغ77ٍٍ

ذغغ ٔػششٌٔ دسخح181129ًٌمٍٍ طاسق زغٍٍ زغ78ٍ
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