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 51يعدل انفصم األٔل يٍ  اضى انطانة انرتاعٙ

% 

 51يعدل انفصم األٔل يٍ 

% 

يعدل انطعٙ انطُٕ٘ يٍ 

01 % 

ا ًً ا كراتحً  رل ًً ا كراتح رل ًً  كراتح   رل

 اشُراٌ ٔعشرٌٔ 55 جاشُرا عشر 05  عشر 01 دَٛا ْستر زٚداٌ خهف  (1

 ٔعشرٌٔ شًاٌ 52    عشرج أرتع 00    أرتع عشرج 00 دٚاَا اتراْٛى يؽًٕد اؼًد  (2

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر 01 دٚاَا اٚاد دأد ضهًاٌ  (3

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر 01 دٚاَا يؽًد ذٚاب ضهًاٌ  (4

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00   عشر 01 رظاء خضر فاضم ؼطٍٛ  (5

 اشُراٌ ٔشالشٌٕ 25        عشرج ضثع 01     عشرج خًص 02 رؼًح عهٙ ؼطٍٛ يُصٕر  (6

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05   عشر 01 رؼًّ ضعاد خضٛر عثاش  (7

 ٔعشرٌٔ شًاٌ 52    عشرج أرتع 00     عشرج أرتع 00 رضم ضعد خضٛر عثاش  (8

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00   عشر 01 رضم صثاغ ؼطٍ ضهطاٌ  (9

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02        عشرج خًص 02 رضم كاظى ؼطٍٛ ؼطٍ  (11

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02        عشرج خًص 02 رضم كرٚى ضاٚع ضهًاٌ  (11

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05  عشر  01 رشا ظٕدخ خهٛم يؽًد  (12

 ٔشالشٌٕ ضد 22        عشرج شًاَٙ 02        عشرج شًاَٙ 02 رغدِ ظاضى يؽًد َصٛف  (13

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05   شرع 01  رغدِ يؽطٍ فاضم يعٛد  (14

 أرتعٌٕ 01 عشرٌٔ 51 عشرٌٔ 51 رفاِ عثد انرؼًٍ ظهٛم اتراْٛى  (15

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00   عشر 01 رفم فهٛػ ؼطٍ عثاش  (16

 شالشٌٕ 21     عشرج ضد 02     عشرج أرتع 00 رلٛح اؼًد اتراْٛى ؼًاد٘  (17

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01  رلّٛ عهٙ ؼطٍٛ خهٛم  (18

 شالشٌٕ 21     عشرج ضد 02       عشرج أرتع 00  رَا ْاشى كاظى خهف  (19

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02        عشرج خًص 02 رؤٖ ؼطٍٛ اؼًد عثدٔل  (21

 ٔشالشٌٕ أرتع 20        عشرج شًاَٙ 02      عشرج ضد 02 رؤٖ زٚاد َاظٙ عثد  (21

 ٌٔشًاٌ ٔعشر 52    عشرج أرتع 00 ارتع عشرج 00 رؤٖ يؽًد ظاْر يؽًد  (22

 ٔعشرٌٔ خًص 52     عشرج خًص 02     عشر   01 رٚا تركاٌ غاز٘ عثد انكرٚى  (23

 ٔشالشٌٕ شًاٌ 22        عشرج ذطع 03 عشرج ذطع 03 زتٛدج خاند كايم رشٛد  (24

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05   عشر 01 زْراء اؼًد شاكر يؽًٕد  (25

 ٔعشرٌٔ ضد 52        عشرج ضد 02  عشر 01 رعد عثد هللا دأدزْراء   (26

 ٔشالشٌٕ ضد 22        عشرج شًاَٙ 02 عشرج شًاَٙ 02 زْراء لٛص ؼطٍٛ يؽًد  (27

 عشرٌٔ 51 عشر 01   عشر  01 زْراء يؽطٍ يُٓا اٚداو  (28
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 عشرٌٔ 51 عشر 01   عشر 01 زْراء يؽطٍ َاٚف َٕر٘  (29

 ٔشالشٌٕ ضد 22        عشرج شًاَٙ 02 عشرج شًاَٙ 02 زْراء يؽًد ؼطٍٛ عهٙ  (31

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05   عشر 01 زْراء يؽًد يعٛد ْاد٘  (31

 ٔعشرٌٔ خًص 52    عشرج أرتع 00     عشرج إؼدٖ 00 زْراء يراغ ؼطٍ يؽًٕد  (32

 أرتعٌٕ 01 عشرٌٔ 51 عشرٌٔ 51 زْراء ٚاضٍٛ عثد اتراْٛى  (33

 عشرٌٔ         51             عشر              01                عشر                01 زٚاد طّ خضٛر عثاش  (34

 ضد عشرج 02 شًاٌ 2  شًاٌ  2 زُٚة اضًاعٛم اتراْٛى خهٛم  (35

 ٔشالشٌٕ اشُراٌ 25        عشرج ضثع 01        عشرج خًص 02 زُٚة ؼًسج ظعفر عهٙ  (36

 عشرٌٔ 51 عشر 01  عشر  01 زُٚة ؼًٛد عهٙ ردٔف  (37

 عشرٌٔ 51 عشر 01  عشر  01 زُٚة خاند عثاش صانػ  (38

 أرتع ٔعشرٌٔ 50    عشرج أرتع 00  عشر   01 زُٚة رافد عًر عهٕاٌ  (39

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02      عشرج خًص 02 زُٚة عثد انكرٚى كافٙ رفٛد٘  (41

 ٌٔعشرٔ ضد 52    عشرج أرتع 00 اشُرا عشرج 05 زُٚة عهٙ  عثد انرضا عثد األيٛر  (41

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02      عشرج خًص 02 زُٚة عٕدج عثاش َاصر  (42

 ٔشالشٌٕ ضد 22        عشرج شًاَٙ 02 عشرج شًاَٙ 02 زُٚة عٛفاٌ يٓد٘ عٛطٗ  (43

 أرتعٌٕ 01 عشرٌٔ 51 عشرٌٔ 51 زُٚة ٔاشك ضهًاٌ اؼًد  (44

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01 زُٚح عثد انطالو يؽًد صانػ  (45

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01 زُّٚ ذٚاب يؽًد كاظى  (46

 ٔشالشٌٕ أرتع 20        عشرج شًاَٙ 02 عشرج ضد 02 زُّٚ شالل ؼثٛة رشٛد  (47

 ٔشالشٌٕ ضد 22        عشرج شًاَٙ 02 عشرج شًاَٙ 02 ضارج صثؽٙ صانػ فرض  (48

 ٔشالشٌٕ ضد 22        عشرج َٙشًا 02 عشرج شًاَٙ 02 ضارج عثد انؽافع فهٛػ ؼطٍ  (49

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر 01 ضارج فؤاد ظثار شكر  (51

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05 عشر   01 ضارج يصُٗ ؼٛدر يؽًد  (51

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02      عشرج خًص 02 ضارج يؽطٍ عهٕٛ٘  ضهًٛاٌ  (52

 ٔعشرٌٔ شًاٌ 52    عشرج أرتع 00       عشرج أرتع 00 ضارِ َاٚف اؼًد رشٛد  (53

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05 عشر   01 ضعاد ؼطٍٛ عهٙ ظًٛم  (54

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01 ضعٗ رعد َعى يؽًد  (55

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01 ضعٗ ضالو عكاب  اؼًد  (56

 ٔعشرٌٔ أرتع 50 عشرج اشُرا 05  عشرج اشُرا 05 ضعٗ ْاذف ؼرتٙ ؼانٕب  (57

 ٔعشرٌٔ ضثع 51    عشرج أرتع 00     عشرج شالز 02 ضؽر خهٛم اتراْٛى عثد عهٙ  (58
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  25     عشرج ضد 02     عشرج ضد  02 ضرٖ ذٚاب عثاش فاضم  (59

 نى ذثاشر فٙ انعاو انؽاضر +راضثح نعدو انًثاشرج فٙ انعاو انًاضٙ  ضرٖ عهٙ ؼطٍٛ يؽًد  (61

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02     عشرج خًص  02 ًٛدضرٖ عهٙ يانك ؼ  (61

 شالشٌٕ 21    عشرج أرتع 00      عشرج ضد 02 ضرٖ فٛصم طّ ٚاضٍٛ  (62

 عشرٌٔ 51 عشر 01 عشر   01 ضرٖ كاظى يطعٕد يسعم  (63

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01 ضعاد ظالل ؼطٍٛ ُْد٘  (64

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج تعأر 00 عشر   01 ضكُٛح ظاْر عهٕاٌ صانػ  (65

 ٔعشرٌٔ ضد 52    عشرج أرتع 00 عشرج اشُرا 05 ضًارِ ظاضى اؼًد يثارك  (66

 عشرٌٔ 51 عشر 01 عشر   01 ضًر صثؽٙ ؼطٍٛ راشد  (67

 شالشٌٕ 21     عشرج خًص 02      عشرج خًص 02  ضًٛرج عثد هللا َعى عثٕد  (68

 ٔشالشٌٕ شًاٌ 22        رجعش ذطع 03 عشرج ذطع 03 ضُاء دأد اضًاعٛم زٚداٌ  (69

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر   01 ؼطٍ٘ ضانى عهٕٛ ضٓاد   (71

 ٔعشرٌٔ أرتع 50    عشرج أرتع 00 عشر 01 ضٓاو يعٛد عدَاٌ عثدانْٕاب  (71

 ٔعشرٌٔ أرتع 50 عشرج اشُرا 05  عشرج اشُرا 05 ضٛف عهٙ يؽًد أؼًد  (72

 أرتعٌٕ 01 شرٌٔع 51 عشرٌٔ 51 شٓد ؼارز يٕفك اتراْٛى  (73

 شًاٌ ٔعشرٌٔ 52     عشرج ضد 02  عشرج اشُرا 05 شٓد ؼًٛد ؼطٛة عهٕاٌ  (74

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55    عشرج اشُرا 05 عشر   01 شٓد عثاش يؽًد عثاش  (75

 ٔعشرٌٔ اشُراٌ 55 عشرج اشُرا 05 عشر   01 شٛثاٌ إتراْٛى نطٛف ترٚط  (76


