
و يرِٔ عثاش حطٍ.و

االٔنٗ يطائٛح

كراتحَرلًا

أرتعٌٕ درظح202040ًاحًد حًٛد رغٛد نطٛف1

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح181331ًاحًد ضهًاٌ حطٍٛ عه2ٙ

ضثع ٔعػرٌٔ درظح121527ًاحًد عاير ظٕاد زٚدا3ٌ

ذطع ٔعػرٌٔ درظح161329ًاحًد عهٙ حطٍٛ غرل4ٙ

ضثع ٔعػرٌٔ درظح141327ًاحًد عهٙ صثر5٘

شالشٌٕ درظح151530ًاضايّ عثد انرزاق عثاش6

7
 اضراء عثد انحًٛد رغٛد غثد

ظٕاد
شالز ٔشالشٌٕ درظح151833ً

أرتع ٔشالشٌٕ درظح171734ًاضًاء طاْر حطٍٛ ٔاد8٘

أرتعٌٕ درظح202040ًاّٚ فارٔق عثد هللا احًد9

خًص ٔشالشٌٕ درظح181735ًتراء يحًد عثاش َصٛف10

أرتعٌٕ درظح202040ًتطعاد ياظد اتراْٛى خهف11

أرتعٌٕ درظح202040ًتػرٖ ضهًاٌ كرٚى يحًد12

ٔاحد ٔعػرٌٔ درظح101121ًتالل خاند كرٚى يرْط13

ضثع ٔعػرٌٔ درظح121527ًظٕاد حايد ضهطاٌ ظٕاد14

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًحطاو يحًد خهٛفّ عه15ٙ

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًحطٍ عهٙ احًد َصٛف16

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًحطٍ عهٙ حطٍٛ فسع17

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًحطٍ فانح يحًد عثد هللا18

ذطع ٔعػرٌٔ درظح171229ًحطٍ لاطع حط19ٍ

ضد عػر درظح11516ًحطٍٛ حايد غكر يحًٕد20

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح161531ًحطٍٛ غالل درٔٚع عهٕا21ٌ

ضثع ٔعػرٌٔ درظح131427ًحطٍٛ صثار اتراْٛى عه22ٙ

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح151328ًحطٍٛ عهٙ خضر يٓد23٘

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًحطٍٛ لصٙ لاضى كرظ24ٙ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح171532ًحًسج حًٛد يطهك ضهطا25ٌ
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شالشٌٕ درظح171330ًحٛدر ظاضى عثد عه26ٙ

ضد ٔعػرٌٔ درظح131326ًحٛدر ضالو نفرح خهف27

شالز ٔشالشٌٕ درظح171633ًخاند ظًال عثد انرحًٍ يحًد28

أرتع ٔشالشٌٕ درظح161834ًخاند ٕٚضف يحًد عثد هللا29

ذطع ٔعػرٌٔ درظح131629ًخراو عدٔاٌ حرداٌ عٕاد30

شالشٌٕ درظح171330ًذر اَعاو خهٛم اتراْٛى31

ضثع ٔعػرٌٔ درظح151227ًراغد َاظى عهٙ اتراْٛى32

خًص ٔشالشٌٕ درظح201535ًرافد يرزٔق ظًعح ضعٛد33

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح161531ًرافد عهٙ َاصر احًد يحًد34

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح141731ًرعد ظًٛم خهف ظًٛم35

ذطع ٔعػرٌٔ درظح141529ًرٚاض عثد انرافع خهف عه36ٙ

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح151328ًزٚاد طارق يعٛد يحًٕد37

ضد عػر درظح11516ًزٚد عًراٌ حًد ظاْر38

ضد ٔشالشٌٕ درظح181836ًزْراء غٓاب احًد39

أرتعٌٕ درظح202040ًزُٚة اكثر حًٛد صانح40

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح151631ًزُٚة رعد حًٛد يحًٕد41

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح151631ًضارِ رايٙ يساحى حط42ٍ

ذطع ٔعػرٌٔ درظح131629ًضعاد عثد انحطٍٛ عهٕظ43

شالشٌٕ درظح131730ًضهًاٌ عٛطٗ يدٚر يٓد44٘

خًص ٔعػرٌٔ درظح131225ًضًٛر زٚداٌ خهف ظاضى45

شًاَٙ عػر درظح13518ًصانح كرٚى يُصٕر رظة46

شالشٌٕ درظح151530ًطّ خاند عثد انكرٚى ضهٛى47

ضثع ٔعػرٌٔ درظح151227ًعهٙ احًد دأد عثاش48

ضد ٔشالشٌٕ درظح201636ًعاير عثد حطٍٛ تط49ٙ

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًعثاش عًراٌ دأد ٔن50ٙ
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ضد ٔشالشٌٕ درظح201636ًعثاش فاضم عثاش عهٕا51ٌ

ضد ٔشالشٌٕ درظح181836ًعثد انصًد فاضم حطٍٛ عه52ٙ

ضد ٔعػرٌٔ درظح141226ًعثد هللا ظاضى احًد حًٛد53

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح151631ًعثد هللا صانح نفرّ صانح54

شالشٌٕ درظح161430ًعثد هللا يحًٕد غكٛر يحًٕد55

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح201131ًعمٛم ظاضى حطٍٛ يحًد56

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح151631ًعثٛر يمثم دٔالب حًاد57٘

ذطع ٔعػرٌٔ درظح131629ًعدَاٌ ظطاو كطٕا58ٌ

خًص ٔشالشٌٕ درظح201535ًعدَاٌ ضهًاٌ عثاش59

أرتعٌٕ درظح202040ًعد٘ حاذى ضهًاٌ حط60ٍٛ

شالشٌٕ درظح141630ًعس اندٍٚ عثد انكرٚى ٚاض61ٍٛ

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًعهٙ األكثر حٛدر ضرار تاغا62

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًعهٙ ذغهة حطٍ غُراف انُد63ٖ

ضد ٔعػرٌٔ درظح121426ًعهٙ حطٍ عهٕ حط64ٍٛ

65
 عهٙ حطٍٛ عثد انحطٍٛ

اضًاعٛم
شالشٌٕ درظح151530ً

ذطع ٔعػرٌٔ درظح171229ًعهٙ ضرار غكر يحًٕد66

ضثع ٔعػرٌٔ درظح151227ًعهٙ عثد انكرٚى عثد انرضا67

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح141428ًعهٙ يعٛد حًٛد عثد هللا68

ضثع ٔعػرٌٔ درظح131427ًعًر زٚد عًراٌ حًد ظاْر69

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًعًر ضعدٌٔ حًسج َعى70

ذطع ٔعػرٌٔ درظح131629ًعًر عهٙ اتراْٛى غٛاع71

شالشٌٕ درظح151530ًغادج فاضم ظثر حًٛد72

خًص ٔشالشٌٕ درظح181735ًغسٔاٌ دأد خضٛر ظاضى73

شالشٌٕ درظح151530ًغسٔاٌ لاضى يحًد انٛاش74

شًاَٙ ٔشالشٌٕ درظح201838ًغفراٌ عثد انُاصر ٕٚضف75
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ذطع ٔعػرٌٔ درظح131629ًغفراٌ ٚعمٕب احًد ظاضى76

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح151328ًغٛس كرٚى ظْٕر يراد77

شالشٌٕ درظح151530ًفائس َصٛف ظاضى عهٕا78ٌ

ٔاحد ٔعػرٌٔ درظح101121ًيحًد احًد يحًٕد حط79ٍٛ

ذطع ٔعػرٌٔ درظح141529ًيحًد ترٚطى عثد هللا صانح80

ضد ٔعػرٌٔ درظح121426ًيحًد حطٍٛ حًٛد حط81ٍٛ

خًص ٔعػرٌٔ درظح131225ًيحًد حطٍٛ عهٕاٌ يرعٛد82

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح161531ًيحًد رحٛى عهٙ كًر 83

ضثع ٔعػرٌٔ درظح151227ًيحًد عصًاٌ عثد هللا يحًد84

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح141428ًيحًد لاضى حمٙ حط85ٍ

ضد عػر درظح11516ًيحًد لاضى رغٛد ضهطا86ٌ

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح131528ًيحًد يانك عطا حط87ٍٛ

88
 يحًد يٕفك عثد انحطٍٛ

يحطٍ
ضثع ٔعػرٌٔ درظح121527ً

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح161632ًيحًٕد يعٛد خهف حًٕد89

خًص ٔشالشٌٕ درظح181735ًيرٔاٌ اٚاد غاز٘ كاظى90

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح161632ًيرٔاٌ ضًٛر خًٛص اضًاعٛم91

شًاَٙ ٔعػرٌٔ درظح121628ًيصطفٗ حٛدر يٓد٘ حط92ٍ

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح161531ًيصطفٗ خاند عثاش كرٚى93

94
 يصطفٗ ضايٙ اضًاعٛم

اتراْٛى
خًص ٔشالشٌٕ درظح191635ً

ضثع ٔعػرٌٔ درظح141327ًيصطفٗ نٛس َٕر٘ حط95ٍٛ

شالشٌٕ درظح151530ًيصطفٗ َعى عثد هللا غايم96

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًيمداو يحًد ظثارِ صانح97

ذطع ٔعػرٌٔ درظح141529ًيُٛر ظاضى يحًد عه98ٙ

ذطع ٔعػرٌٔ درظح141529ًيٛايٙ حاذى حثطٙ حط99ٍ

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح151631ًيٛص يمثم دٔالب حًاد100٘
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ضد ٔعػرٌٔ درظح131326ًَٕار لاضى طاتٕر غضة101

ٔاحد ٔشالشٌٕ درظح161531ًَٕر يٓد٘ يحًد عثاش102

خًص ٔشالشٌٕ درظح171835ًْثح َعى اضًاعٛم كاظى103

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًُْد عهٙ حًاد٘ صانح104

شالشٌٕ درظح151530ًْثح يحًد خهٛم اتراْٛى105

ذطع ٔعػرٌٔ درظح141529ًٔنٛد ادرٚص احًد ضعٕد106

خًص ٔشالشٌٕ درظح171835ًْٔٛة عثد انكرٚى ْٔٛة107

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًٚاضر حطٍٛ عثد انحط108ٍ

شالشٌٕ درظح151530ًٚاضٍٛ احًد غاٚة حًٛد109

ذطع ٔعػرٌٔ درظح151429ًٚاضٍٛ عثاش لحطاٌ ٚاض110ٍٛ

شالشٌٕ درظح151530ًٕٚضف صفاء حطٍٛ فرض111

ذطع ٔعػرٌٔ درظح141529ًَٕٚص كرٚى ظهٛم تػٛر112

113  

114  

115  

116  
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