
ا و د نطٛفح ياظذ يًٕد

انصانس

أ

كراتحَرلًا

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح101828ًاتراْٛى عثذ هللا يؽًٕد1

ضد ٔعشرٌٔ درظح101626ًاشٛر يؽًذ صانػ يٓذ2٘

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًاؼًذ اتراْٛى اؼًذ عثذ هللا3

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًاؼًذ ظعفر ضعٛذ4

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًاؼًذ رؼٛى عٛذاٌ زٚذا5ٌ

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًاؼًذ شايم يؽًذ ؼًٛذ6

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًاؼًذ عًاد رشٛذ خًٛص7

ضثع ٔعشرٌٔ درظح101727ًارشذ يعٛذ ؼًٛذ عه8ٕ٘

ضد ٔعشرٌٔ درظح101626ًارٚط َٕر٘ ضعٛذ يؽًذ9

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح131528ًاضرثرق دأد ضهًاٌ يؽًذ10

ضثع ٔعشرٌٔ درظح101727ًاضرثرق فؤاد ؼثٛة ضعٛذ11

ضد ٔشالشٌٕ درظح162036ًاضًاء لٛص ؼاذى َصٛف12

13
 اضًاعٛم عثذانكرٚى اضًاعٛم

نعٙ
خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ً

ضد ٔعشرٌٔ درظح111526ًاشرف صانػ يعٛذ يطٛر14

شالشٌٕ درظح131730ًاصانح يؽًذ ؼاذى يٓذ15٘

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًاطٛاف عثٕد َاصر ؼط16ٍٛ

ضثع ٔعشرٌٔ درظح111627ًافراغ ؼطٍ عهٙ ؼط17ٍٛ

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًاكرو عسٚس عهٙ ؼط18ٍٛ

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًآالء عثاش ضعٛذ19

ذطع ٔعشرٌٔ درظح141529ًأنًاَٙ ضانى زٚذاٌ ْٛا20٘ٔ

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًايعذ ؼايذ كشٛرٙ ععٛم21

ضثع ٔعشرٌٔ درظح101727ًايُّٛ خهٛم عسٚس يؽًٕد22

شالشٌٕ درظح131730ًآٚاخ رشٛذ ؼًٛذ يؽًذ23

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح111728ًاٚاد ترٚطى ضعٛذ فرض24

شالشٌٕ درظح151530ًأٚح يؽًذ عهٙ يٕضٗ ؼط25ٍ

:                                انًـــــــرؼهح 

عهى انُفص انشخصٛح:       انًـــــادج    ظايعح دٚانٗ

:يذرش انًادجكهٛح انررتٛح نهعهٕو االَطاَٛح

فصم انصاَٙفصم االٔل

انطعٙ

لطى انعهٕو انررتٕٚح ٔانُفطٛح
:  انشعثـــــــــــح 

االضى خ
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خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًاًٍٚ ؼًسج ضانى اضًاعٛم26

شالشٌٕ درظح131730ًاُٚاش ؼًٛذ ؼطٍٛ ضكرا27ٌ

ضد ٔعشرٌٔ درظح111526ًترٕل عًاد عهٙ ؼط28ٍٛ

شالشٌٕ درظح131730ًتذٔر ؼطٍٛ عهٙ عثذ هللا29

شالشٌٕ درظح131730ًتذٔر عهٙ دأد اؼًذ30

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح121628ًتراق ؼًٛذ عثذ انًعٛذ ؼًٛذ31

ترزاٌ تاضى ضهًاٌ عثذ32

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح151328ًتشار يرزٔق ظًعّ ضعٛذ33

شالشٌٕ درظح141630ًتشرٖ ضهًاٌ اؼًذ ؼًسج34

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح111728ًتكر ؼطٍ عهٕاٌ تران35

ضثع ٔعشرٌٔ درظح131427ًتهطى يؽًذ عطٛح ؼًٛذ36

شالشٌٕ درظح141630ًذغرٚذ ؼطٍٛ َاصر ؼط37ٍٛ

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًشاير اؼًذ عهٙ اضًاعٛم38

شالشٌٕ درظح181230ًظاضى لاضى عثاش ضهًا39ٌ

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًظُاٌ ؼاذى اؼًذ يؽًذ40

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًظُاٌ يصطفٗ أتراْٛى عثذ هللا41

خًص ٔشالشٌٕ درظح181735ًؼاذى ؼٕو غذٚر شعٛم42

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًؼثٛة خٕاو عثذ43

شالز ٔشالشٌٕ درظح161733ًؼطٍ ؼطٍٛ عهٙ خهٛم44

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًؼطٍٛ ظٕاد كاظى فهٛػ45

ذطع ٔعشرٌٔ درظح101929ًؼطٍٛ شٓاب اؼًذ عط46ّٛ

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح131528ًؼطٍٛ يشراق اؼًذ ظاضى47

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًؼطٍٛ َٓاد يؽًذ ضهًا48ٌ

خًص ٔشالشٌٕ درظح171835ًؼًسِ عهٙ عثذ فرض49

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ًؼٍُٛ عًاد ؼاظى ضهطا50ٌ
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شالشٌٕ درظح121830ًؼٍُٛ يؽًٕد كاظى يٓذ51٘

شالشٌٕ درظح111930ًؼٕراء خهٛم إتراْٛى ضهًا52ٌ

شالشٌٕ درظح141630ًؼٕراء عهٙ يعٛذ رشٛذ53

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح131528ًؼٛذر ظًعح ظاتر خهف54

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًؼٛذر عثذ انؽًٛذ فهٛػ55

ؼٛذر يُٓذ َعٛة اتراْٛى56

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًخانذ ؼًٛذ ؼطٍٛ تكر57

ضد ٔعشرٌٔ درظح131326ًخراو عهٙ كاظى يٓذ58٘

شالشٌٕ درظح141630ًخضٛر عثاش يٓذ٘ صانػ59

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًدانٛا عهٙ عٕدج ؼًٕد60

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح121628ًدعاء تشار يؽًٕد ؼاذى61

خًص ٔعشرٌٔ درظح111425ًدعاء ْٔاب اؼًذ62

شالشٌٕ درظح151530ًرضٕل عادل خهف كاظى63

خًص ٔعشرٌٔ درظح121325ًرشا ضهًاٌ عطاف ؼًٕد64

ضد ٔعشرٌٔ درظح111526ًرعذ اؼًذ فرؼاٌ ؼط65ٍٛ

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًرعذ يؽًٕد عذَاٌ فهٛػ66

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح101828ًرفم رٚاض ظعفر يعٛذ67

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًرفم فؤاد عثٛذ68

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح131831ًرفم َٓاد اؼًذ ؼط69ٍ

ضد ٔشالشٌٕ درظح191736ًرلٛح عثذ هللا يخهف صانػ70

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح111728ًرَا ؼطة هللا شكر يؽًٕد71

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًرَذج اضًاعٛم ؼطٍ عثاش72

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًرَذج ٔضاو ْاد٘ ٚاش73

ضد ٔعشرٌٔ درظح111526ًرؤٖ عهٙ ؼاذى يؽًذ74

شالشٌٕ درظح171330ًرٚاو ضعذ هللا خهف يؽًذ75
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ذطع ٔعشرٌٔ درظح131629ًرٚاو يؽًذ كرٚى عٛذا76ٌ

رٚى صانػ لادر ْٔاب77

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًزتٛذج يؽًذ شاكر يطاعذ78

خًص ٔعشرٌٔ درظح121325ًزْراء اؼًذ شٓاب اؼًذ79

خًص ٔعشرٌٔ درظح121325ًزْراء ظاضى يؽًذ صانػ80

شالشٌٕ درظح121830ًزْراء يصُٗ يؽًذ نطٛف81

ضثع ٔشالشٌٕ درظح191837ًزْراء يؽًذ َعى عثذ82

ضثع ٔعشرٌٔ درظح151227ًزْرِ يٕضٗ ؼطٍٛ عه83ٙ

ضثع ٔعشرٌٔ درظح121527ًزُٚة اؼًذ شٓاب اؼًذ84

شالشٌٕ درظح161430ًزُٚة ؼطٍ ظاضى يؽًذ85

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح161632ًزُٚة ؼًسج اؼًذ عه86ٙ

أرتع ٔشالشٌٕ درظح171734ًزُٚة خهٛم عثاش ؼًٕد87

شالشٌٕ درظح141630ًزُٚة شاكر يؽًٕد يٓذ88٘

ضثع ٔعشرٌٔ درظح111627ًزُٚة شٕكد يؽًذ اؼًذ89

ضثع ٔعشرٌٔ درظح101727ًزُٚة عثذ هللا ؼًٕ اؼًذ90

ضد ٔعشرٌٔ درظح111526ًزُٚة عثذ هللا ضانى زٚذا91ٌ

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح171431ًزُٚة فاضم عثاش خهف92

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح171431ًزُٚة فائك عثذ هللا يؽًذ93

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ًزُٚة لاضى ؼًٛذ فارش94

ضد ٔشالشٌٕ درظح181836ًزُٚة َاظٙ عهٙ خُعر95

أرتع ٔشالشٌٕ درظح181634ًزُٚح يصطفٗ اؼًذ كاظى96

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ًضارج ضهًاٌ ؼطٍ عطٛح97

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًضارِ طارق ؼمٙ اضًاعٛم98

ذطع ٔعشرٌٔ درظح141529ًضارِ عثذ انعسٚس تالضى كاطع99

ذطع ٔعشرٌٔ درظح121729ًضعاد ٔنٛذ عثذ انعثار ضهًا100ٌ
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ضثع ٔعشرٌٔ درظح101727ًضعٗ عًاد خًٛص غضثا101ٌ

ضد ٔعشرٌٔ درظح101626ًضؽر فاضم ضهطاٌ عثذ هللا102

ذطع ٔعشرٌٔ درظح141529ًضًاء يؽًذ ؼطٍٛ يٕض103ٗ

ضد ٔعشرٌٔ درظح101626ًضُاء ايٛر نطٛف اؼًذ104

خًص ٔشالشٌٕ درظح201535ًضُذش شاكر يؽًٕد خهف105

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح151631ًضٕنٍٛ تٓعد كرٚى ريضا106ٌ

خًص ٔعشرٌٔ درظح101525ًضُٛاء لؽطاٌ ضهطاٌ خهٛفح107

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح131528ًشايم لؽطاٌ عًراٌ عٛط108ٗ

109
 شًص االصٛم ظًعح يعٛذ

ٚاش
شالشٌٕ درظح151530ً

ضثع ٔعشرٌٔ درظح101727ًشٓذ ظاضى يؽًذ عُكٕظ110

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح161228ًشٓذ ضعذ كرٚى يؽًذ111

شالشٌٕ درظح121830ًشٛالٌ صثاغ ؼطٍ يٛرزا112

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح171431ًصاترٍٚ ؼًاد٘ ظًٛم ؼًاد113٘

ذطع ٔعشرٌٔ درظح161329ًصثا اؼًذ ضثرٙ خضٛر114

شالشٌٕ درظح121830ًصثا شاٚر كاظى كٛطا115ٌ

شالشٌٕ درظح181230ًصثاغ اركاٌ ادْاو شاط116ٙ

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح161531ًضؽٗ رتاغ عثذ هللا عصًا117ٌ

شالشٌٕ درظح131730ًضؽٗ كايم ٚاش خضٛر118

شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح131528ًضؽٗ ٚؽٛٗ رشٛذ يعٛذ119

120
 طٛثّ عثذانخانك عثذانرؼٛى

عثاش
شًاَٙ ٔعشرٌٔ درظح111728ً
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