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 اصى انطانة انرتاعٙ خ

ل يٍ  ّٔ يعذل انفصم األ

42 % 

يعذل انفصم انثاَٙ يٍ 

42 % 

 ّ٘  62يعذل انضعٙ انضُٕ

% 

ا ًً ا كراتحً  رل ًً ا كراتحً   رل ًً  كراتحً  رل

 و ( 4238/  6/  35( فٙ )  7862رصٕب تانغٛاب تاألير )  فرح طانة جاصى جٕاد 1

 فمظ خًضح ٔثالثٌٕ  57 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ صثعح عشر  36 فرح غضاٌ شٓاب ادًذ 2

 فمظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  48 فمظ إثُٗ عشر  34 فمظ صرح عشر  38 فرلاٌ دافع ٚاصٍٛ فرداٌ 3

 صفر 2 صفر 2 صفر 2 فرلاٌ فؤاد ْاد٘ يٓذ٘ 4

 فمظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  48 فمظ ثالثح عشر  35 فمظ خًضح عشر  37 فهٛذح ُْذ٘ خهف غالو 5

 فمظ ثًاَٛح ٔثالثٌٕ  58 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ ذضعح عشر  31 جثار دكاَٙلاصى يُصٕر  6

 فمظ ثالثٌٕ  52 فمظ ثالثح عشر  35 فمظ صثعح عشر  36 لثش دضٍ ٚاصٍٛ عثذ هللا 7

 فمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ  53 فمظ أرتعح عشر  36 فمظ صثعح عشر  36 كرار جايم عثاس عهٙ 8

 فمظ خًضح ٔعشرٌٔ  47 فمظ عشرج  32 ًضح عشر فمظ خ 37 نٛث صانخ يذًذ عثذ هللا 9

 فمظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  48 فمظ ثالثح عشر  35 فمظ خًضح عشر  37 نٛهٗ صعذ هللا جٓاد رٔاٌ 10

 فمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  54 فمظ صرح عشر  38 فمظ صرح عشر  38 نُٛح يذًذ كاظى دًٕد 11

 فمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ  53 ظ خًضح عشر فم 37 فمظ صرح عشر  38 يذًذ اتراْٛى اصًاعٛم عٕاد 12

 فمظ صرح ٔثالثٌٕ  58 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ صثعح عشر  36 يذًذ دضٍٛ جثار دضٍ 13

 فمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  54 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ أرتعح عشر  36 يذًذ صايٙ يذًذ عهٕاٌ 14

 و ( 4238/  6/  35( فٙ )  7862رصٕب تانغٛاب تاألير )  يذًذ شكر يذًٕد 15

 و ( 4238/  6/  35( فٙ )  7862رصٕب تانغٛاب تاألير )  يذًذ كُعاٌ ردًاٌ ٔنٙ 16

 فمظ ذضعح ٔعشرٌٔ  41 فمظ صرح عشر  38 فمظ ثالثح عشر  35 يذًذ َذٚى خهٛم كرٚى 17

 فمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  54 فمظ صرح عشر  38 فمظ صرح عشر  38 يرِٔ  شكر عزٚز رصرى 18

 فمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  54 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ أرتعح عشر  36 جًعّ جاصىيرِٔ فاضم  19

 ( 4238/  4/  45( فٙ )  4825ذأجٛم تاألير )  يرِٔ لاصى خًٛش عهٙ 20

 فمظ أرتعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ صرح عشر  38 فمظ ثًاَٛح عشر  38 يرٚى أدًذ عثذ صانى 21

 فمظ صرح ٔثالثٌٕ  58 فمظ عشرٌٔ  42 فمظ صرح عشر  38 يرٚى صرار ْٔٛة عزٚز 22

 فمظ صرح ٔثالثٌٕ  58 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ صثعح عشر  36 يرٚى يذًذ دضٍٛ كاظى 23

 فمظ ثًاَٛح ٔثالثٌٕ  58 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ ذضعح عشر  31 يصطفٗ داذى خهٛم اصًاعٛم 24

 و 4238/  4/ 4( فٙ :  4368: ) ط ط ص  ذرلٍٛ لٛذ تُاًءا عهٗ طهثّ تاألير يصطفٗ دايذ يإْد صهًٛاٌ 25

 ( 4238/  4/  45( فٙ )  4825ذأجٛم تاألير )  يصطفٗ عهٙ عثذ االيٛر يٓذ٘ 26
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 فمظ ذضعح ٔثالثٌٕ  51 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ عشرٌٔ  42 يكّٛ ضٛاء خضر جاصى 27

 ٔعشرٌٔ فمظ صثعح  46 فمظ ثالثح عشر  35 فمظ أرتعح عشر  36 يُال يٓذ٘ دًٛذ دضٍ 28

 4238/  4/  43( فٙ  4823رصٕب تانغٛاب تاألير )  يُٗ كرٚى خهف إيضٛر 29

 فمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ  53 فمظ أرتعح عشر  36 فمظ صثعح عشر  36 يؤٚذ عذَاٌ دضٍٛ خهف 30

 فمظ ذضعح ٔثالثٌٕ  51 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ عشرٌٔ  42 يٛضاء خٛر هللا صهًاٌ عثذ هللا 31

 فمظ صرح ٔعشرٌٔ  48 فمظ إدذٖ عشر  33 فمظ خًضح عشر  37 هٙ طعًَّثأ دضٍ ع 32

 فمظ أرتعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ صرح عشر  38 َثأ عثاس طانة دضٍٛ 33

 فمظ ثالثح ٔعشرٌٔ  45 فمظ خًضح عشر  37 فمظ ثًاَٛح  8 َذٖ ثاٚر ايذٛضٍ جاصى 34

 فمظ ثالثح ٔثالثٌٕ  55 فمظ صرح عشر  38 فمظ صثعح عشر  36 َذٖ دضٍ ادًذ دضٍ 35

 فمظ خًضح ٔثالثٌٕ  57 فمظ صرح عشر  38 فمظ ذضعح عشر  31 َذٖ ْاد٘ صانخ كاظى 36

 فمظ أرتعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ خًضح عشر  37 َضرٍٚ دضٍ جايم دضٍ 37

 ظ ٔادذ ٔثالثٌٕ فم 53 فمظ صرح عشر  38 فمظ خًضح عشر  37 َغى صانى يذًذ يذًٕد 38

 فمظ صرح ٔثالثٌٕ  58 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ صثعح عشر  36 َٓٗ لادر عثاس فٛصم 39

 فمظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  48 فمظ إثُٗ عشر  34 فمظ صرح عشر  38 َٓهّ دضٍ عزٚز كرٚى 40

 فمظ صثعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ ثًاَٛح عشر  38 َٕر جاصى عثذ عطّٛ 41

 فمظ ثالثٌٕ  52 فمظ خًضح عشر  37 فمظ خًضح عشر  37 َٕر صايٙ عرتٛذ خهف 42

 فمظ ذضعح ٔعشرٌٔ  41 فمظ خًضح عشر  37 فمظ أرتعح عشر  36 َٕر فارٔق عذَاٌ عثذ انْٕاب 43

 فمظ ثالثٌٕ  52 فمظ أرتعح عشر  36 فمظ صرح عشر  38 َٕر فانخ نطٛف َجى 44

 فمظ ثالثح ٔثالثٌٕ  55 فمظ صرح عشر  38 ثعح عشر فمظ ص 36 َٕر فانخ َصٛف جاصى 45

46 
َٕر يذًذ عثذ انردًٍ 

 صهًاٌ
 فمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  54 فمظ صثعح عشر  36 فمظ خًضح عشر  37

 فمظ ذضعح ٔثالثٌٕ  51 فمظ عشرٌٔ  42 فمظ ذضعح عشر  31 َٕرس فاضم اتراْٛى عهٕاٌ 47

 فمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ  53 فمظ أرتعح عشر  36 فمظ صثعح عشر  36 ْاجر لاصى يذًذ كرجٙ 48

 فمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ  54 فمظ صرح عشر  38 فمظ صرح عشر  38 ْانّ ذٕفٛك عهٙ جٕاد 49

 ( 4238/  4/  45( فٙ )  4825ذأجٛم تاألير )  ْانّ ضٛاء داذى كاظى 50

 ٌٕ فمظ ٔادذ ٔثالث 53 فمظ خًضح عشر  37 فمظ صرح عشر  38 ْثّ عذَاٌ دضٍٛ ْزاع 51

 فمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ  53 فمظ صرح عشر  38 فمظ خًضح عشر  37 ْذٖ اتراْٛى شاكر يذًٕد 52

 فمظ صثعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ ثًاَٛح عشر  38 ْذٚم ٚذٛٗ ادًذ غزال 53
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 فمظ خًضح ٔثالثٌٕ  57 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ صثعح عشر  36 ْذٚم َٕٚش جاصى صثع 54

 فمظ أرتعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ صرح عشر  38 ذًذ دًاط دضٍْٛٛاو ي 55

 فمظ صثعح ٔعشرٌٔ  46 فمظ عشرج  32 فمظ صثعح عشر  36 ْٛثى صايٙ يذًذ دضٍٛ 56

 فمظ صرح ٔثالثٌٕ  58 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ ثًاَٛح عشر  38 ْٛثى ٕٚصف عهٙ كاظى 57

 فمظ صثعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ عشرٌٔ  42 فمظ صثعح عشر  36 ٔاثك جهٛم اتراْٛى يذًٕد 58

 فمظ خًضح ٔثالثٌٕ  57 فمظ ثًاَٛح عشر  38 فمظ صثعح عشر  36 ٔدٚاٌ ذركٙ خهف َزال 59

 فمظ أرتعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ صثعح عشر  36 فمظ صثعح عشر  36 ٔدٚاٌ صٓٛم يضهى دانٕب 60

 فمظ أرتعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ ذضعح عشر  31 فمظ خًضح عشر  37 ٔدٚاٌ عٛضٗ يذضٍ صانى 61

 فمظ ثالثٌٕ  52 فمظ صرح عشر  38 فمظ أرتعح عشر  36 ٔصاو ظاْر شٛخاٌ كذٛظ 62

 فمظ خًضح ٔثالثٌٕ  57 فمظ عشرٌٔ  42 فمظ خًضح عشر  37 ٔئاو دضٍٛ يذضٍ دضٍ 63

 شرٌٔ فمظ ٔادذ ٔع 43 فمظ عشرج  32 فمظ إدذٖ عشر  33 ٚاصًٍٛ عثذ يجٛذ ثاتد 64

 فمظ أرتعح ٔعشرٌٔ  46 فمظ عشرج  32 فمظ أرتعح عشر  36 َٕٚش عهٙ ٕٚصف دضٍٛ 65

 يٍ ) ذكرٚد / ذرتٛح  +   ذرتٛح تُاخ ( انًضرضافٌٕ

 صفر 2 صفر 2 صفر 2 غضاٌ يذٛٙ صانخ 66

 فمظ صثعح ٔثالثٌٕ  56 فمظ عشرٌٔ  42 فمظ صثعح عشر  36 فاذٍ دًٛذ َصٛف  67

 فمظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  48 فمظ خًضح عشر  37 فمظ ثالثح عشر  35 ٙ عثاسيٛضاء يٕصٗ عه 68

 فمظ ثًاَٛح ٔعشرٌٔ  48 فمظ إثُٗ عشر  34 فمظ صرح عشر  38 َٕرا عادل دضٍٛ 69


