
د اَاد هاشى يذًذ.و.أ

شانس

ب

كراتحَرقًا

وادذ وشالشىٌ درجح151631ًعثاش ضرار جثىرٌ عه1ٍ

خًص وشالشىٌ درجح181735ًعثاش كاظى فاضم جىاد2

ضد وعشروٌ درجح141226ًعثاش يذًذ يطهة صانخ3

وادذ وشالشىٌ درجح161531ًعثذ انردًٍ ادًذ عثذ ادًذ4

خًص وعشروٌ درجح141125ًعثذ انردًٍ عهٍ دطٍُ دًُذ5

شالشىٌ درجح151530ًعثذ انطالو ضرار يذًىد يطهك6

شًاٍَ وعشروٌ درجح151328ًعثذ انطالو غطاٌ جاتر هاد7ٌ

ضثع وعشروٌ درجح131427ًعثذ انصًذ دطٍُ عهٍ دط8ٍُ

ضد وعشروٌ درجح141226ًعثذ انغٍُ ضايٍ ضعُذ دًذ9

10
 عثذ انقادر يذًىد يذًذ

خًُص
ضد وعشروٌ درجح141226ً

شالشىٌ درجح181230ًعثذ هللا جًعح رداو عهىا11ٌ

أرتع وعشروٌ درجح121224ًعثذ هللا عذَاٌ عثذ هُذ12ٌ

اشُاٌ وشالشىٌ درجح171532ًعثُر ضانى يذًىد عثذ13

خًص وعشروٌ درجح141125ًعهٍ اضذ رضا يهذ14ٌ

15
 عهٍ انهادٌ هاشى جاضى

دطٍُ
وادذ وشالشىٌ درجح161531ً

ضثع وشالشىٌ درجح191837ًعهٍ دقٍ اضًاعُم يذثىب16

أرتع وشالشىٌ درجح171734ًعهٍ ردُى صانخ عه17ٍ

ضد وعشروٌ درجح141226ًعهٍ زاهذ غضثاٌ غُذا18ٌ

وادذ وشالشىٌ درجح141731ًعهٍ ظاهر عهٍ ادًذ19

شالز وشالشىٌ درجح161733ًعهٍ عثاش غفىرٌ دًُذ20

ضد وشالشىٌ درجح181836ًعهٍ يذطٍ ون21ٍ

اشُاٌ وشالشىٌ درجح171532ًعهٍ يذًذ يُُهم كرَى22

وادذ وعشروٌ درجح111021ًعهُاء دطٍُ ردًاٌ دًُذ23

شًاٍَ عشر درجح11718ًعًر رشُذ دط24ٍُ

شالز وعشروٌ درجح121123ًعًر عثاش عثىد أضًاعُم25

:                                انًـــــــردهح 

عهى انُفص انرجرَثٍ :       انًـــــادج    جايعح دَانً

:يذرش انًادجكهُح انررتُح نهعهىو االَطاَُح

فصم انصاٍَفصم االول

انطعٍ

قطى انعهىو انررتىَح وانُفطُح
:  انشعثـــــــــــح 

االضى خ

2019 / 2018انطعٍ انطُىٌ نهعاو انذراضٍ 
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أرتع وعشروٌ درجح121224ًغسواٌ رعذ عثذ انًجُذ عهى26

أرتع وعشروٌ درجح121224ًغسواٌ كرَى وهُة شثاط27

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًغفراٌ صانخ يهذٌ صانخ28

شالشىٌ درجح151530ًغفراٌ عاير فاضم ادًذ29

شالشىٌ درجح151530ًغفراٌ يذًذ َاَف دًذ30

وادذ وشالشىٌ درجح161531ًفاذٍ ذذطٍُ عهٍ شالل31

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًفاضم جهُم َجى يذًىد32

شالز وعشروٌ درجح14923ًفاطًح ادًذ عهٍ جاضى33

شالشىٌ درجح161430ًفاطًح عهٍ دًُذ اضًاعُم34

شالز وشالشىٌ درجح171633ًفاطًح يذجىب هادٌ صانخ35

أرتع وشالشىٌ درجح171734ًفاطًه دطٍُ كرَى داود36

خًص وشالشىٌ درجح181735ًفرح يازٌ صالح انذٍَ شىكد37

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًفضُهه فاضم شالل صذَا38ٌ

شًاٍَ وعشروٌ درجح131528ًقُصر عصًاٌ َصُف39

ذطع وعشروٌ درجح141529ًكاظى كايم كاظى يذًذ40

وادذ وشالشىٌ درجح151631ًكايم فهذ كايم خهف41

وادذ وشالشىٌ درجح161531ًنًً دازو جاضى يذًذ42

اشُاٌ وشالشىٌ درجح161632ًنًً َجى عثذ هللا دط43ٍ

ذطع عشر درجح10919ًيذًذ اتراهُى خهُم اتراهُى44

ذطع وعشروٌ درجح141529ًيذًذ دايذ يذًىد فارش45

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًيذًذ ضايٍ فرداٌ اتراهُى46

أرتع وعشروٌ درجح131124ًيذًذ ضعُذ دًىدٌ زتانح47

ضد وعشروٌ درجح131326ًيذًذ صكثاٌ صثر يطهك48

أرتع وعشروٌ درجح121224ًيذًذ عاصٍ يىضً عه49ٍ

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًيذًذ عثاش جثارج يذًىد50
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يذًذ عثاش دراز خهف51

ضثع وعشروٌ درجح131427ًيذًذ عثذ االيُر خًُص يذًذ52

53
 يذًذ عثذ انثارٌ يصطاف

ادًذ
شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ً

شالشىٌ درجح151530ًيذًذ فاضم شهاب أدًذ54

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًيذًذ فؤاد دًذ دًىد55

اشُاٌ وعشروٌ درجح13922ًيذًذ قاضى يذًىد كاظى56

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًيذًذ يُصىر رشُذ دثُة57

أرتع وعشروٌ درجح131124ًيذًذ َهاد يذًذ ضهًا58ٌ

اشُاٌ وشالشىٌ درجح151732ًيذًذ هستر ادًذ يذًىد59

ضثع وعشروٌ درجح101727ًيخهذ عذَاٌ اضًاعُم عثُا60ٌ

وادذ وشالشىٌ درجح161531ًيرذضً عارف ادًذ خًُص61

ذطع وعشروٌ درجح151429ًيروج يهُذ عهٍ ذاَه62

شالشىٌ درجح151530ًيرَى جاضى يذًذ دطى63ٌ

شالز وشالشىٌ درجح181533ًيرَى دطٍ َصُف جاضى64

وادذ وشالشىٌ درجح181331ًيرَى دقٍ دطٍُ عه65ٍ

ضد وشالشىٌ درجح181836ًيرَى دُذر عثذ انىهاب َاض66ٍُ

شالشىٌ درجح151530ًيرَى عُطً زوراب67

شالشىٌ درجح151530ًيرَى قذطاٌ َعقىب شهاب68

شالز وعشروٌ درجح14923ًيصطفً  َذًُ عهٍ يذًذ69

وادذ وشالشىٌ درجح151631ًيصطفً عهٍ دط70ٍُ

شالشىٌ درجح151530ًيصطفً عهٍ غٍُ َاصر71

ضد وعشروٌ درجح141226ًيصطفً يذًذ جاضى عثذ72

ذطع وعشروٌ درجح161329ًيصطفً يظهر دطٍُ يخهف73

خًص وعشروٌ درجح141125ًيظفر يىفق رَاب يذًذ74

خًص وشالشىٌ درجح181735ًيها َاضٍُ كرَى كاظى75
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خًص وعشروٌ درجح121325ًيهُذ يذًذ عثذ انردًٍ دًُذ76

أرتع وعشروٌ درجح111324ًيىضً دطٍ دًىد خضُر77

خًص وعشروٌ درجح121325ًيؤَذ صانخ يجُذ يطُر78

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًيُطى عادل نطُف خهُم79

شالشىٌ درجح151530ًَثأ ادًذ َجى عثذ هللا80

شالشىٌ درجح141630ًَثأ يصًُ عسَس عهىا81ٌ

ضد وعشروٌ درجح141226ًَطرٍَ اتراهُى عهٍ نطُف82

وادذ وشالشىٌ درجح161531ًَعًح فاَق رَاب غفىر83ٌ

ذطع وعشروٌ درجح161329ًَعًه عثذ انجثار يجُذ عثذ هللا84

اشُاٌ وشالشىٌ درجح161632ًَىر رعذ عثذ جاضى85

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًَىر ضعُذ زَذاٌ خهف86

ضثع وعشروٌ درجح141327ًهاجر جعفر عثذ انُث87ٍ

وادذ وشالشىٌ درجح161531ًهانه عهٍ رشاد جعفر88

شالشىٌ درجح181230ًهذي ضعذ عثذ جاضى89

شالز وعشروٌ درجح14923ًهذي يهُذ يجُذ دًُذ90

ضد وعشروٌ درجح131326ًهذَر رشُذ دط91ٍُ

شًاٍَ وعشروٌ درجح121628ًهذَر يُعى طه يذًىد92

شالشىٌ درجح151530ًهًاو عذَاٌ عرب ضاهر93

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًورود خانذ دطٍ عهىا94ٌ

شًاٍَ وعشروٌ درجح141428ًوطثاٌ ردُى شاكر ادًذ95

شالشىٌ درجح151530ًوفاء اضًاعُم عذَاٌ يذًىد96

عشروٌ درجح11920ًونُذ خانذ عثىد َجى97

ضد وعشروٌ درجح121426ًونُذ خانذ فائق َىر98ٌ

اشُاٌ وعشروٌ درجح13922ًَاضٍُ يذًذ َاضٍُ اتراهُى99
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