
شذٖ يصُٗ عهٕاٌ.د.و.أ

انصانس

أ

كراتحَرلًا

أرتع ٔعشزٌٔ درظح121224ًاتزاْٛى عثذ هللا يؽًٕد1

طد ٔعشزٌٔ درظح131326ًاشٛز يؽًذ صانػ يٓذ2٘

خًض ٔشالشٌٕ درظح181735ًاؼًذ اتزاْٛى اؼًذ عثذ هللا3

اشُاٌ ٔعشزٌٔ درظح111122ًاؼًذ ظعفز طعٛذ4

خًض ٔعشزٌٔ درظح101525ًاؼًذ رؼٛى عٛذاٌ سٚذا5ٌ

اشُاٌ ٔعشزٌٔ درظح101222ًاؼًذ شايم يؽًذ ؼًٛذ6

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ًاؼًذ عًاد رشٛذ خًٛض7

طد ٔعشزٌٔ درظح131326ًارشذ يعٛذ ؼًٛذ عه8ٕ٘

خًض ٔشالشٌٕ درظح191635ًارٚط َٕر٘ طعٛذ يؽًذ9

طد ٔشالشٌٕ درظح191736ًاطرثزق دأد طهًاٌ يؽًذ10

شالشٌٕ درظح141630ًاطرثزق فؤاد ؼثٛة طعٛذ11

ذظع ٔعشزٌٔ درظح141529ًاطًاء لٛض ؼاذى َصٛف12

13
 اطًاعٛم عثذانكزٚى اطًاعٛم

نعٙ
ذظع ٔعشزٌٔ درظح121729ً

طد ٔشالشٌٕ درظح171936ًاشزف صانػ يعٛذ يظٛز14

شالشٌٕ درظح161430ًاصانح يؽًذ ؼاذى يٓذ15٘

طثع ٔشالشٌٕ درظح181937ًاطٛاف عثٕد َاصز ؼظ16ٍٛ

أرتع ٔشالشٌٕ درظح191534ًافزاغ ؼظٍ عهٙ ؼظ17ٍٛ

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح161228ًاكزو عشٚش عهٙ ؼظ18ٍٛ

أرتع ٔشالشٌٕ درظح161834ًآالء عثاص طعٛذ19

طثع ٔعشزٌٔ درظح121527ًأنًاَٙ طانى سٚذاٌ ْٛا20٘ٔ

شالشٌٕ درظح161430ًايعذ ؼايذ كشٛرٙ ععٛم21

ذظع ٔعشزٌٔ درظح141529ًايُّٛ خهٛم عشٚش يؽًٕد22

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح171431ًآٚاخ رشٛذ ؼًٛذ يؽًذ23

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح161531ًاٚاد تزٚظى طعٛذ فزض24

ذظع ٔشالشٌٕ درظح192039ًأٚح يؽًذ عهٙ يٕطٗ ؼظ25ٍ
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طثع ٔعشزٌٔ درظح131427ًاًٍٚ ؼًشج طانى اطًاعٛم26

شالز ٔشالشٌٕ درظح171633ًاُٚاص ؼًٛذ ؼظٍٛ طكزا27ٌ

خًض ٔشالشٌٕ درظح161935ًترٕل عًاد عهٙ ؼظ28ٍٛ

ذظع ٔشالشٌٕ درظح192039ًتذٔر ؼظٍٛ عهٙ عثذ هللا29

ذظع ٔعشزٌٔ درظح141529ًتذٔر عهٙ دأد اؼًذ30

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ًتزاق ؼًٛذ عثذ انًعٛذ ؼًٛذ31

تزساٌ تاطى طهًاٌ عثذ32

أرتع ٔعشزٌٔ درظح141024ًتشار يزسٔق ظًعّ طعٛذ33

ذظع ٔشالشٌٕ درظح192039ًتشزٖ طهًاٌ اؼًذ ؼًشج34

طد ٔشالشٌٕ درظح191736ًتكز ؼظٍ عهٕاٌ تزان35

طثع ٔشالشٌٕ درظح191837ًتهظى يؽًذ عطٛح ؼًٛذ36

طد ٔشالشٌٕ درظح191736ًذغزٚذ ؼظٍٛ َاصز ؼظ37ٍٛ

طثع ٔعشزٌٔ درظح131427ًشايز اؼًذ عهٙ اطًاعٛم38

اشُاٌ ٔعشزٌٔ درظح101222ًظاطى لاطى عثاص طهًا39ٌ

أرتع ٔشالشٌٕ درظح161834ًظُاٌ ؼاذى اؼًذ يؽًذ40

خًض ٔشالشٌٕ درظح181735ًظُاٌ يصطفٗ أتزاْٛى عثذ هللا41

طد ٔشالشٌٕ درظح181836ًؼاذى ؼٕو غذٚز شعٛم42

شالشٌٕ درظح171330ًؼثٛة خٕاو عثذ43

طد ٔشالشٌٕ درظح191736ًؼظٍ ؼظٍٛ عهٙ خهٛم44

ٔاؼذ ٔعشزٌٔ درظح101121ًؼظٍٛ ظٕاد كاظى فهٛػ45

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح171431ًؼظٍٛ شٓاب اؼًذ عط46ّٛ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح141832ًؼظٍٛ يشراق اؼًذ ظاطى47

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح171128ًؼظٍٛ َٓاد يؽًذ طهًا48ٌ

طد ٔعشزٌٔ درظح131326ًؼًشِ عهٙ عثذ فزض49

أرتع ٔشالشٌٕ درظح171734ًؼٍُٛ عًاد ؼاظى طهطا50ٌ
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شالشٌٕ درظح161430ًؼٍُٛ يؽًٕد كاظى يٓذ51٘

طد ٔشالشٌٕ درظح162036ًؼٕراء خهٛم إتزاْٛى طهًا52ٌ

طثع ٔشالشٌٕ درظح181937ًؼٕراء عهٙ يعٛذ رشٛذ53

طثع ٔعشزٌٔ درظح151227ًؼٛذر ظًعح ظاتز خهف54

أرتع ٔشالشٌٕ درظح171734ًؼٛذر عثذ انؽًٛذ فهٛػ55

ؼٛذر يُٓذ َعٛة اتزاْٛى56

أرتع ٔعشزٌٔ درظح101424ًخانذ ؼًٛذ ؼظٍٛ تكز57

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح151631ًخراو عهٙ كاظى يٓذ58٘

اشُاٌ ٔعشزٌٔ درظح101222ًخضٛز عثاص يٓذ٘ صانػ59

طثع ٔشالشٌٕ درظح181937ًدانٛا عهٙ عٕدج ؼًٕد60

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح161531ًدعاء تشار يؽًٕد ؼاذى61

شالز ٔشالشٌٕ درظح181533ًدعاء ْٔاب اؼًذ62

ذظع ٔعشزٌٔ درظح151429ًرطٕل عادل خهف كاظى63

خًض ٔشالشٌٕ درظح181735ًرشا طهًاٌ عظاف ؼًٕد64

شالز ٔعشزٌٔ درظح101323ًرعذ اؼًذ فزؼاٌ ؼظ65ٍٛ

ذظع ٔعشزٌٔ درظح171229ًرعذ يؽًٕد عذَاٌ فهٛػ66

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح181331ًرفم رٚاض ظعفز يعٛذ67

شالز ٔشالشٌٕ درظح181533ًرفم فؤاد عثٛذ68

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح191332ًرفم َٓاد اؼًذ ؼظ69ٍ

أرتعٌٕ درظح202040ًرلٛح عثذ هللا يخهف صانػ70

طد ٔعشزٌٔ درظح121426ًرَا ؼظة هللا شكز يؽًٕد71

شالز ٔشالشٌٕ درظح161733ًرَذج اطًاعٛم ؼظٍ عثاص72

طثع ٔعشزٌٔ درظح121527ًرَذج ٔطاو ْاد٘ ٚاص73

شًاَٙ ٔشالشٌٕ درظح191938ًرؤٖ عهٙ ؼاذى يؽًذ74

أرتعٌٕ درظح202040ًرٚاو طعذ هللا خهف يؽًذ75
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ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح171431ًرٚاو يؽًذ كزٚى عٛذا76ٌ

رٚى صانػ لادر ْٔاب77

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح191332ًستٛذج يؽًذ شاكز يظاعذ78

أرتع ٔشالشٌٕ درظح181634ًسْزاء اؼًذ شٓاب اؼًذ79

شًاَٙ ٔشالشٌٕ درظح182038ًسْزاء ظاطى يؽًذ صانػ80

شالشٌٕ درظح102030ًسْزاء يصُٗ يؽًذ نطٛف81

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح151631ًسْزاء يؽًذ َعى عثذ82

خًض ٔعشزٌٔ درظح121325ًسْزِ يٕطٗ ؼظٍٛ عه83ٙ

طد ٔعشزٌٔ درظح151126ًسُٚة اؼًذ شٓاب اؼًذ84

أرتع ٔشالشٌٕ درظح191534ًسُٚة ؼظٍ ظاطى يؽًذ85

أرتع ٔشالشٌٕ درظح181634ًسُٚة ؼًشج اؼًذ عه86ٙ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح181432ًسُٚة خهٛم عثاص ؼًٕد87

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح141428ًسُٚة شاكز يؽًٕد يٓذ88٘

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح171532ًسُٚة شٕكد يؽًذ اؼًذ89

شالشٌٕ درظح151530ًسُٚة عثذ هللا ؼًٕ اؼًذ90

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح151631ًسُٚة عثذ هللا طانى سٚذا91ٌ

شالز ٔشالشٌٕ درظح191433ًسُٚة فاضم عثاص خهف92

شالشٌٕ درظح161430ًسُٚة فائك عثذ هللا يؽًذ93

طد ٔشالشٌٕ درظح191736ًسُٚة لاطى ؼًٛذ فارص94

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح191332ًسُٚة َاظٙ عهٙ خُعز95

شالز ٔشالشٌٕ درظح191433ًسُٚح يصطفٗ اؼًذ كاظى96

أرتع ٔشالشٌٕ درظح151934ًطارج طهًاٌ ؼظٍ عطٛح97

شالشٌٕ درظح161430ًطارِ طارق ؼمٙ اطًاعٛم98

طثع ٔشالشٌٕ درظح181937ًطارِ عثذ انعشٚش تالطى كاطع99

ذظع ٔشالشٌٕ درظح192039ًطعاد ٔنٛذ عثذ انعثار طهًا100ٌ
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ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح161531ًطعٗ عًاد خًٛض غضثا101ٌ

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح181432ًطؽز فاضم طهطاٌ عثذ هللا102

شالشٌٕ درظح151530ًطًاء يؽًذ ؼظٍٛ يٕط103ٗ

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح181331ًطُاء ايٛز نطٛف اؼًذ104

اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ًطُذص شاكز يؽًٕد خهف105

طثع ٔشالشٌٕ درظح172037ًطٕنٍٛ تٓعد كزٚى ريضا106ٌ

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح131528ًطُٛاء لؽطاٌ طهطاٌ خهٛفح107

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح141428ًشايم لؽطاٌ عًزاٌ عٛظ108ٗ

109
 شًض االصٛم ظًعح يعٛذ

ٚاص
أرتع ٔشالشٌٕ درظح191534ً

خًض ٔشالشٌٕ درظح171835ًشٓذ ظاطى يؽًذ عُكٕع110

طد ٔعشزٌٔ درظح121426ًشٓذ طعذ كزٚى يؽًذ111

ذظع ٔعشزٌٔ درظح191029ًشٛالٌ صثاغ ؼظٍ يٛزسا112

أرتع ٔشالشٌٕ درظح191534ًصاتزٍٚ ؼًاد٘ ظًٛم ؼًاد113٘

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح141428ًصثا اؼًذ طثرٙ خضٛز114

ٔاؼذ ٔشالشٌٕ درظح151631ًصثا شاٚز كاظى كٛطا115ٌ

شًاَٙ ٔعشزٌٔ درظح151328ًصثاغ اركاٌ ادْاو شاط116ٙ

ذظع ٔشالشٌٕ درظح192039ًضؽٗ رتاغ عثذ هللا عصًا117ٌ

أرتع ٔشالشٌٕ درظح181634ًضؽٗ كايم ٚاص خضٛز118

شالشٌٕ درظح161430ًضؽٗ ٚؽٛٗ رشٛذ يعٛذ119

120
 طٛثّ عثذانخانك عثذانزؼٛى

عثاص
اشُاٌ ٔشالشٌٕ درظح151732ً
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