
 تطُ هللا اٌّردّٓ اٌّردُُ 

ٍّ جّهىرَح اٌعراق / وزارج اٌرعٍُُ اٌعاٌٍ و اٌثذس اٌع ٍّ 

 جاِعح دَاًٌ / وٍُّح اٌررتُّح ٌٍعٍىَ اإلٔطأُّح / لطُ اٌٍغح اٌعرتُّح

 ٌّ  ِعدالخ اٌطعٍ اٌطٕى

   : ٍّ  َ 1026 – 1025ٌٍعاَ اٌدراض

 ) اٌّدراضح اٌصثادُّح ( / اٌشعثح ) أ (  حاٌّردٍح اٌصأُ

 ((                  ًُ إٌص اٌمرآٍٔذذٍاضُ اٌّاّدج : ))                                                       

 (  2االضرّارج  رلُ )    
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 اضُ اٌطاٌة اٌرتاعٍ خ

 10ِعدي اٌفصً األوي ِٓ 

 % 

 10ِعدي اٌفصً اٌصأٍ ِٓ 

 % 

اٌطعٍ اٌطٕىٌ ِٓ  ِعدي

00 %  

ا  ًّ ا وراتحً  رل ًّ ا  وراتحً  رل ًّ  وراتحً  رل

 ضد وشالشىْ 66 عشرج شّأٍ 21 شّأٍ عشرج 21 ضُّر ِذّىد جاضُ  اترهاي  (1

 عشروْ 10     رعش 20  عشر   20 أشُر وٌُد اتراهُُ جىاد  (2

 ٌُ َثاشر      أدّد ذىفُك دطُٓ جاضُ  (3

 وعشروْ اشٕراْ 11     عشر 20 اشٕرا عشرج 21 أدّد داِد دُّد غرَة  (4

 ِطرىفٍ      أدّد دطُٓ عرتُد جاضُ  (5

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج اشٕرا 21 عشر 20 أدّد ضٍّاْ ادّد جاضُ  (6

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج اشٕرا 21 عشر 20 أدّد غأُ تىر ِذّىد  (7

 عشروْ 10 عشر     20 عشر 20 أدّد وّاي ٔصُف  (8

 ِطرضاف ِّٕا إًٌ جاِعح وروىن أدّد ِذّد عىاد جاضُ  (9

 وعشروْ ضد 16 عشرج شالز 26 عشرج شالز 26 أدّد هُصُ عثد هللا هاشُ  (11

 شالشىْ 60    عشرج خّص 25    عشرج خّص 25 إضراء عٍٍ ِجُد ضُّر  (11

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 دّدإضراء ٔجاح ورَُ ا  (12

 وشالشىْ شّاْ 61 عشرج ذطع 21 عشرج ذطع 21 أضّاء دطُٓ ِذّد ِطعىد  (13

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج إددي 22 إددي عشرج 22 أصاٌه فائك عطا عٍٍ  (14

 وعشروْ ضد 16    عشرج أرتع 20 عشرج اشٕرا 21 أطُاف رتاح عٍىاْ دٌف  (15

 وشالشىْ ضد 66 عشرج شّأٍ 21 عشرج شّأٍ 21 إوراَ تاضُ درب واظُ  (16

 وعشروْ ضثع 12    عشرج خّص 25 عشرج اشٕرا 21 آالء  ضاهٍ عثد اتراهُُ  (17

 وشالشىْ شّاْ 61 عشرج ذطع 21 عشرج ذطع 21 آالء راضُ دّد ٔجُ  (18

 أرتع وعشروْ 10 عشرج اشٕرا 21 عشرج اشٕرا 21 آالء ِهدٌ داذُ َذًُ  (19

 عشروْ 10     عشر 20 عشر 20 أِجد  طه عثد شٍفىْ  (21

 وشالشىْ ضد 66 عشرج شّأٍ 21 عشرج شّأٍ 21 أُِّه ِذّد ادّد عُداْ  (21

 وعشروْ ضد 16 عشرج شالز 26 عشرج شالز 26 أٔىر صثذٍ دطة هللا دُّد  (22

 وعشروْ ضد 16 عشرج اشٕرا 21     عشرج أرتع 20 آَاخ شاِر صُهىد صاٌخ  (23

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج ٕرااش 21 عشر   20 إَالف تهجد عدٔاْ ِذّىد  (24

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 إَالف شائر فارش خُّص  (25

 أرتع وعشروْ 10    عشرج أرتع 20 عشر 20 إَالف جاضُ دّادج اضّاعًُ  (26

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 إَالف ِذّد عثدهللا أدّد  (27

 عشروْ 10     عشر 20     عشر 20 إَّاْ عثد اٌغٍٕ صاٌخ جاضُ  (28

 أرتعىْ 00 عشروْ 10    عشر وْ 10 آَح عٍٍ صادق اضّاعًُ  (29
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 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج إددي 22  عشرج إددي 22 أَهاْ عٍٍ عثد هللا زَداْ  (31

 ٌُ َثاشر      تاضُ جًُّ دثُة ضٍّاْ  (31

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 تاضّه تاضً ِرعة داود  (32

 رتعىْأ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 ترىي دطُٓ عٍٍ داود  (33

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج إددي 22  عشرج إددي 22 تراء صاٌخ ِهدٌ دطُٓ  (34

 عشروْ 10 عشر     20   عشر 20 تطاَ دّد ِطٍه  (35

 ٌُ ذثاشر ٌٍعاَ اٌذاٌٍ + رضىب ِٓ اٌعاَ اٌّاضٍ تشري خٍُفح ورِش  (36

 وشالشىْ اشٕراْ 61 عشرج ضد 26 عشرج ضد 26 تشري ٔجاح عثد األُِر واظُ  (37

 لّدَ طٍثًا تاالِرذاْ ِٓ ِائح طٓ هادٌ عٍٍتهاء د  (38

 وعشروْ ضد 16 عشرج شالز 26 عشرج شالز 26 تهاء لاضُ دازَ اتراهُُ  (39

 وشالشىْ ضد 66 عشرج ذطع 21 ضثع عشرج 22 ذثارن ِظفر عٍٍ دطُٓ  (41

 وشالشىْ ضد 66 عشرج شّأٍ 21 عشرج شّأٍ 21 ذهأٍ عٍٍ دطُٓ عساوٌ  (41

 وعشروْ خّص 15 عشرج شالز 26  عشرج اشٕرا 21 ذهأٍ هاشُ ِذّد ادّد  (42

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 ذُطُر عثداٌطالَ واظُ ِطٍك  (43

 عشروْ 10     عشر 20 عشر     20 جاضُ دطُٓ عثد عٍىاْ  (44

 وعشروْ خّص 15 عشرج شالز 26    عشرج اشٕرا 21 جٕاْ صالح دطٓ ِذّىد  (45

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 جُهاْ َعمىب ادّد جاضُ  (46

 وعشروْ أرتع 10     عشر 20    عشرج أرتع 20 دطاَ فاٌخ ٔصُف جاضُ  (47

 عشروْ 10     عشر 20     عشر 20 دطٓ دازَ عثىد فٍُخ  (48

 عشروْ 10     عشر 20     عشر   20 دطٓ عٍٍ دُّد ِذّد  (49

 رضىب تاٌغُاب ٌٍعاَ اٌّاضٍ دطُٓ ِذطٓ َاش ِذّد   (51

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج اشٕرا 21      عشر 20  دطُٓ ِذّىد عٍٍ طعّح  (51

 وعشروْ ضد 16 عشرج شالز 26  عشرج شالز 26 دطُٓ َىضف ٌطُف  (52

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج اشٕرا 21      عشر 20 دّسج رتُع ِذّد  (53

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 دُّد ردّاْ غضثاْ  دواح  (54

 رتعىْأ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 دُٕٓ غازٌ ٔجُ عثد اٌىهاب  (55

 وعشروْ ضد 16 عشرج اشٕرا 21    عشرج أرتع 20 دُٕٓ لذطاْ ِطٍُ ِهدٌ  (56

 وعشروْ أرتع 10    عشرج أرتع 20      عشر 20 دُٕٓ ِمداد دطُٓ إتراهُُ  (57

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 دىراء عّار ضعدٌ عُطً  (58

 وعشروْ شّاْ 11    عشرج أرتع 20     عشرج أرتع 20 دىراء ٔصُف جاضُ ِذّد  (59

 وعشروْ اشٕراْ 11 عشرج اشٕرا 21      عشر 20 دُدر هُصُ واظُ عسَس  (61
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 جاِعح دَاًٌ / وٍُّح اٌررتُّح ٌٍعٍىَ اإلٔطأُّح / لطُ اٌٍغح اٌعرتُّح

 ٌّ  ِعدالخ اٌطعٍ اٌطٕى
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 ) اٌّدراضح اٌصثادُّح ( / اٌشعثح ) أ (  حاٌّردٍح اٌصأُ
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 ٌُ َثاشر فٍ اٌعاَ اٌذاضر +راضة  فٍ اٌعاَ اٌّاضٍ  خاٌد وٌُد شاِر صفر  (61

 وعشروْ شّاْ 11 عشرج شالز 26     عشرج خّص 25 خراَ عثاش شٍج اتراهُُ  (62

 وشالشىْ ضد 66 عشرج ّأٍش 21    عشرج شّأٍ 21 خٍىد ادّد اتراهُُ آُِ  (63

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 خٍىد أضعد ِطعىد ِذّىد  (64

 اشٕراْ وعشروْ 11 عشرج اشٕرا 21      عشر 20 خىٌح ضٍّاْ عطُح عٍٍ  (65

 أرتعىْ 00 عشروْ 10 عشروْ 10 خىٌح عثد اٌصّد ِهدٌ َىضف  (66

 عشروْ 10     عشر 20      عشر 20 داود ِطٍه داود عٍٍ  (67

 وشالشىْ اشٕراْ 61 عشرج ضثع 22       عشرج خّص 25 شاتد ٔعّاْ خًٍُدعاء   (68

 وعشروْ ضد 16 عشرج اشٕرا 21         عشرج أرتع 20 دعاء دطٓ جىاد واظُ  (69

 وشالشىْ اشٕراْ 61 عشرج ضد 26 ضد عشرج 26 دعاء عثد االٌه دطُٓ عٍىاْ  (71

 وشالشىْ ضد 66 عشرج شّأٍ 21   عشرج شّأٍ 21 دعاء عثد هللا ِطعىد عثد  (71

 ٌُ ذثاشر فٍ اٌعاَ اٌذاضر +راضثح تاٌغُاب فٍ اٌعاَ اٌّاضٍ  دعاء غفىرٌ دطُٓ عٍىاْ  (72

 وعشروْ ضد 16 عشرج ضد 26     عشر 20 دعاء ِسهر ِذّىد خٍف  (73


