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 ( 8جلنة رقم  )  
 

 (1) لبعخ انًكبٌ:      (             رٚبض االطفبل): شعجخانًُٓٛخ  انذثهٕو

 

 (  33عذدانطالة  :  )  

 

 انزٕلٛع االضــــــــــــــى رلى اندهٕش
  اترغاو دمحم ػثذانذًٛذ أتٕانؼال 4700

  ئعشاء ادًذ ػهٗ ادًذ   4701

  آيال دمحم ػطا انكشٚى فشاج 4702

  أياَٗ غطاط ػطّٛ شُٕدِ 4703

  أيم ػهٗ انغٛذ دًض 4704

  أيم دمحم اعًاػٛم ادًذ 4705

  ئًٚاٌ أدًذ ػثذانذافع ػثذانًُطهة  4706

  اّٚ اتٕتكش ادًذ اتٕتكش 4707

  اّٚ عؼٛذ دمحم يراجش 4708

  تغًّ دمحم يذًٕد دمحم 4709

  تٕعٗ انذٚة ػثذانُؼٛى ػهٗ 4710

  ْٕٕب عهًٛاٌ ذغشٚذ أدًذ ي 4711

  دغُاء ػثذانؼال ػثذانجٛذ ادًذ 4712

  دٕسٚح ػهٗ خهٛفّ أدًذ 4713

  خهٕد ادًذ ػثذانالِ ػًش  4714

  دػاء  دهًٗ ػًشاٌ ادًذ 4715

  ساَٛا دمحم ػثذانشؤٔف دمحم 4716

  سغذِ دايذ دغٍ دايذ 4717

  عًش ػايش ػثذانشدٛى انغًاٌ ادًذ  4718

  صٚذ انغٛذ دغٍٛشًٛاء دايذ أتٕ 4719

  شًٛاء ستٛغ يذًٕد أدًذ 4720

  شًٛاء ػاطف جالل دمحم 4721

  شًٛاء ػثذانذًٛذ ػثذانؼال ادًذ 4722

  ػهٛاء ستٛغ يذًٕد ادًذ 4723
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 انزٕلٛع االضــــــــــــــى رلى اندهٕش
  فاطًّ دمحم ػثذانغًٛغ أدًذ 4724

  كاذشٍٚ جشٚظ اعكُذس جشٚظ 5274

  كشًٚح يذًٕد ػثذانًجٛذ ػثذانشدٛى 5274

  الن فاسٔق تشعٕوياسُٚا ي 5272

  يشِٔ سيضاٌ فشج هللا دٚاب 5274

  َشيٍٛ ادًذ دمحم ادًذ 5274

  َٕساٌ ػثذانشدًٍ ػٛذ ػثذانشدًٍ 5274

  ْانّ ػُرش خهف هللا خهٛفّ 5274

  ق/ ْذٖ انغٛذ دغٍ ػثذانؼال 5277
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 (  01جلنة رقم  ) 
 

 (2لبعخ) انًكبٌ:                 (  رطٕٚر يُبْح) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو
 

 (  55عذدانطالة  :  )  

 زٕلٛعان االضـــــــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  االء رشذٖ عهٗ زطٍ 4350

  أثرار زطٍٛ رٕفٛك زطٍٛ 4351

  أزًذ راعٗ زًبدِ دمحم 4352

  أزًذ ضٛذ دمحم عهٗ 4353

  أزًذ عبطف زًذٖ عهٗ 4354

  ضٛذ أزًذأزًذ عبير  4355

  أزًذ عصبو عجذانُبصر إثراْٛى 4356

  أزًذ دمحم يسًٕد يدبْذ 4357

   أزًذ يسًٕد أزًذ اضًبعٛم 4358

  أضبيّ زًذٖ ازًذ ْبرٌٔ 4359

  إضراء زًبٚخ رشٕاٌ دمحم رشٕاٌ 4360

  اضالو ازًذ انذٚت عجذانرزٛى دٚبة 4361

  أضًبء ازًذ زطٍٛ دمحم 4362

  ُصٕر ازًذأضًبء ازًذ ي 4363

  أضًبء زًٛذ زًذٖ إثراْٛى دمحم 4364

  اضًبء دمحم عجذانعبل انطٛذ 4365

  أيبل ضبنى دمحم عجذانطالو 4366

  أيبَٗ صفٕد عجذانسهٛى دمحم 4367

  أيبَٗ َصر يسًٕد زطٍ 4368

  أيُّٛ عبدل ثٕنص خرش 4369

  أيٛرح خبنذ صذٚك انضجع 4370

  أيٛرِ خبنذ ازًذ دمحم 4371
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 زٕلٛعان االضـــــــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  أيٛرِ يظٓر ازًذ دمحم 4372

  أيٛرِ ٔانٗ عبير يصطفٗ 4373

  إَٔار دمحم ٕٚضف دمحم 4374

  أنٛفٛب اشرف عسيٗ َصر هللا 4375

  إٚفهٍٛ خًٛم ٔرد فرج 4376

  أًٍٚ رًبو عجذانرزٛى ًْبو 4377

  اّٚ ازًذ اثراْٛى زبيذ 4378

  آّٚ دمحم أزًذ أزًذ 4379

  ٍاّٚ دمحم ازًذ زطٛ 4380

  اّٚ دمحم يسًٕد عًر 4381

  آّٚ يسًٕد عثًبٌ عجذانرزٛى 4382

  اّٚ يرزٔق زطبٌ شسبرّ 4383

  ثطًّ يسًٕد ازًذ عجذانعسٚس 4384

  ثطًّ يخزبر لبضى  اثراْٛى 4385

  رطُٛى عجذانٓبدٖ دمحم عجذانسهٛى 4386

   خٓبد خبنذ فؤاد يصطفٗ 4387

  زطبو زطٍ زطبٍَٛ دمحم 4388

  زطُبء خبنذ خبثر عجذانرزٛى 4389

  زطُبء يسًٕد ازًذ زًبد 4390

  زطُٛٗ دمحم ٕٚضف يصطفٗ 4391

  خذٚدّ صالذ انذٍٚ دمحم عهٗ 4392

  دعبء انطٛذ انخضر دمحم أثٕانفزٕذ 4393

  راَٛب يًذٔذ يسًٕد عجذانالِ 4394

  رزبة زطٍٛ دمحم أزًذ 4395

  رشب زطٍٛ دأد ازًذ 4396

  ذانعبل ازًذ زطٍرضب عج 4397

  رَذا عجذانسٗ يسًٕد زطبٍَٛ 4398

  رٚٓبو انطٛت يسًٕد دمحم 4399
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 ( 00جلنة رقم  )  
 

 312فصم انًكبٌ:    (             رطٕٚر يُبْح) شعجخ:انًُٓٛخ  انذثهٕو

 

 (  15عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

   عجذانسفٛظ عجذانعبلرٚٓبو خًبل  4400

   ضبرح دمحم انطٛذ عجذانالِ 4401

  ضبيّٛ زطٍ زطُٗ عطٛفٗ 4402

  ضسر عٕض شسبرّ عجذانرزٛى 4403

  ضهٕٖ زطٍ أزًذ عهٗ 4404

  ضًر عهٗ عجذانعسٚس ايجبٚٗ 4405

  ضًر لذرٖ عجذانشكٕر أزًذ 4406

  ضٓٛر خبنذ اضًبعٛم َٕر انذٍٚ 4407

  نرزٛى عهٗضٕيّ عبطف عجذا 4408

  ضْٕٛذِ ازًذ دمحم عهٗ 4409

  انطٛذ ازًذ انطٛذ عهٗ ٕٚضف 4410

  شبدّٚ أزًذ درٔٚش أزًذ 4411

  شرٚٓبٌ ضبزٗ عهٗ عرالٗ دمحم 4412

  شٛرٍٚ عسانذٍٚ عهٗ اثراْٛى 4413

  شًٛبء انطٛذ رثٛع شٛخٌٕ 4414
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 ( 01جلنة رقم  )  
 

 315فصم انًكبٌ:   ْح  (            رطٕٚر يُبشعجخ) :انًُٓٛخ انذثهٕو

 

 (  15عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  شًٛبء انطٛذ عجذانرزٛى اضًبعٛم 4415

  شًٛبء زطٍٛ يسًٕد خهٛفّ 4416

  شًٛبء دمحم فؤاد دمحم 4417

  شًٛبء ٚسٛٗ عجذانسفٛظ عهٗ 4418

  صفبء ازًذ راضٗ دمحم 4419

  صفبء ٕٚضف عجذانرزًٍ دمحم عهٗ 4420

  ضسٗ اضًبعٛم دمحم ضهًبٌ دمحم 4421

  عبدل انطٛذ  دمحمعجذانرزٛى 4422

  عجذانسبرس عجذانسبرس اثٕزٚذ ازًذ 4423

  عجذهللا ثٓبء عثًبٌ دمحم 4424

  عجذهللا زًذٖ أثٕانسًذ زبفظ انشرف 4425

  عجذهللا فًٓٗ عجذهللا  فًٓٗ 4426

  عجذانًطٛر عسد شٕلٗ دًٚزرٖ 4427

  عجٛر خهٛفّ دمحم ضبنى 4428

  عفبف صذٚك يسًٕد زطٍ 4429
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 ( 02جلنة رقم  )  
 

 355فصم انًكبٌ:   رطٕٚر يُبْح  (            شعجخ):انًُٓٛخ  انذثهٕو

 

 (  15عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  بدل يسًٕد عثًبٌعهٛبء ع 4430

  عًرٔ عهٗ يالزو يراد  4431

  غبدِ يسًٕد لجٛصٗ دمحم 4432

  فبطًّ اشرف ازًذ دمحم 4433

  فؤاد دمحم فؤاد عراثٗ 4434

  كرضزُٛب َجّٛ فؤاد ربٔضرٔش 4435

  يبخٗ ايدذ يدهع ضهًٛبٌ 4436

  يبرُٚب صفٕد ادٚت ربدرش 4437

  دمحم ازًذ زطٍٛ عهٗ 4438

   انذٚت دمحم خهٛم زطٍدمحم 4439

  دمحم ريضبٌ ضهًٛبٌ خهٛفّ 4440

  دمحم عبثذٍٚ عجذانرزٛى يسًٕد 4441

  دمحم عهٗ عجذاندٕاد  عجذهللا 4442

  دمحم يسًٕد ضٛذ زطٍ 4443

   دمحم َبصر خهف خهٛم 4444
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 ( 03جلنة رقم  )  
 

 353فصم انًكبٌ:    رطٕٚر يُبْح  (           شعجخ):انًُٓٛخ  انذثهٕو

 

 (  15عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  يسًٕد زًذ٘ لبضى عهٙ 4445

   يسًٕد عبطف ضٛذ عجذاندٕاد 4446

  يسًٕد دمحم رفعذ ٕٚضف 4447

  يسًٕد يخًٛر دمحم عهٗ 4448

  يرفذ انطٛذ عجذانُجٗ انطٛذ 4449

   ًٕد يرضٗيرِٔ دمحم يس 4450

  يرٚى اثراْٛى شٕلٗ فهزص 4451

  يرٚى خًٛم فخرٖ يطعذ 4452

   يصطفٗ ضبنًبٌ دمحم ضبنًبٌ 4453

  يُبر انشًٛٗ عجذانالِ انشًٛٗ 4454

  يُبل عهٗ دمحم انطٛذ 4455

  يُٗ عجذاندجبر انرأٖ زطٍٛ 4456

  يٓب فٕاز فضٛم فٕاز 4457

  يٓب كًبل خهف زطٍ 4458

   دمحم يٓراٌ عجذانرزٛىيٓب  4459
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 ( 04جلنة رقم  )  
 

 353-353فصم انًكبٌ:  رطٕٚر يُبْح  (          شعجخ) :انًُٓٛخ انذثهٕو

 

 (  26عذدانطالة  :  )  

 

 نزٕلٛعا االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  َدالء اثراْٛى انًغرثٗ ازًذ 4460

  َدٕٖ اثراْٛى أزًذ زًذاٌ 4461

  َذٖ إَٔر زطٍٛ يسًٕد 4462

  َطًّ خبنذ ازًذ عجذهللا 4463

  َٕر انٓذٖ زُفٗ أثٕانرٚش عهٗ دمحم 4464

  َٕرا عالء زطبٌ خهف 4465

   َٕرِ عجذانكرٚى انطٛذ يسًٕد 4466

  َٕرْبٌ انطٛذ فزسٗ اضًبعٛم 4467

  َْٕبٌ عجذانغُٗ دمحم ضهًٛبٌ 4468

  ْبخر ايبو راغت عهٗ 4469

  ْبخر عبطف دمحم عراثٗ 4470

  ْبنّ صذٚك ازًذ صذٚك 4471

   ْبنّ دمحم ثبثذ عالو 4472

  ْبٚذٖ درأش خبة هللا درأش 4473

  ْجّ أزًذ عجذانرؤف يسًٕد 4474

  ْذٚر يخزبر زًذٖ دمحم 4475

  ُْبء  دمحم  أزًذ خبدانكرٚى 4476

  ٔائم انزَٕٗ أزًذ دمحم 4477

  اثٕخٓٛىٚطرا خًبل صالذ  4478
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 نزٕلٛعا االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

 مل تسدد الرسوم (1115جتميد ) اضراء ازًذ يسًٕد عجذهللا 4479
   ق/ ضسر َٕٚص خبة هللا ربٚت 4480

   ق/فبرٍ ازًذ خهٛفخ عثًبٌ 4481

  ق/يصطفٗ دمحم عجذانعبل ازًذ 4482

  ق/ٔالء زكرٚب زًذاٌ يصفٗ 4483

  ق/يًذٔذ عجذانعهٛى ْدرش  ٕٚضف 4484

   إضًبعٛم ق/شًٛبء زطُٗ دمحم 4485
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 ( 05جلنة رقم  )  
 

 طرلخ انفصٕلانًكبٌ:  ركُٕنٕخٛب انزعهٛى  (          شعجخ) :انًُٓٛخ انذثهٕو

 

 (  25عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  اترٓال ػهٗ ػثذانذفٛع ػهٗ 4500

  ػثذانغفاس آثاس انغٛذ أدًذ  4501

  أدًذ انغٛذ أدًذ عهًٛاٌ 4502

  أدًذ ػًش ذٕفٛك أدًذ 4503

  أدًذ لُأٖ تخٛد ػثذانؼال 4504

  أدًذ فرذٗ دمحم عهًٛاٌ 4505

  أدًذ يظطفٗ دمحم ػهٗ 4506

  اعايّ أدًذ ػثذانؼال دمحم أدًذ 4507

  اعشاء ادًذ انغٛطاَٗ ادًذ 4508

  انًجٛذئعشاء ادًذ ػثذانشدٛى ػثذ 4509

  اعشاء جًال انٓضٛثٗ ػثذانشافٗ 4510

  ئعشاء عؼذ انذٍٚ دمحم عهٛى 4511

  ئعشاء يذًٕد جاتش يذًٕد 4512

  ئعشاء يظطفٗ َجاذٗ دمحم 4513

  أعًاء ادًذ ػثذانجٕاد دمحم 4514

  أعًاء ػثذهللا ْاشى خهٛم 4515

  ئنٓاو سجة يذًٕد انغٛذ 4516

  ػهٗ ادًذ فشاجااليٛش 4517
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 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  أيم دغٍ أدًذ ػثذانٓادٖ  4518

  ايُّٛ يذغٍ يذًٕد ًْاو 4519

  طذٚك شُٛشٍ أيٛشِ انُثٕ٘ 4520

  أيٛشِ لاػٕد ادًذ كشٚى 4521

  أيًّٛ ػالء كايم دايذ 4522

  اًٚاٌ ادًذ ػثذانذًٛذ يذًٕد 4523

  ئًٚاٌ ػادل ػثذانهطٛف سضٕاٌ 4524
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 ( 06جلنة رقم  )  
 

 طرلخ انفصٕلانًكبٌ:  ركُٕنٕخٛب انزعهٛى  (          انًُٓٛخ شعجخ) انذثهٕو

 

 (  25عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  ئًٚاٌ دمحم يذًٕد ػثذانًٕجٕد 4525

  اّٚ دًذٖ دمحم ػثذانشافٗ  4526

  أّٚ ػٛذ دمحم ػهٗ 4527

  سضٕاٌ اّٚ َاطش شذاذّ 4528

  تذسّٚ ػثذانذفٛع ػثذانخانك ػثذانشدًٍ 4529

  تغًّ ػاطف طادق ػثذانذًٛذ 4530

  ذغشٚذ أششف ػثذانهطٛف أتٕانؼض 4531

  جشيٍٛ فهٛة جاب هللا جٕسجٗ 4532

  جٓاد طاتش اتشاْٛى ػهٗ 4533

  دغُاء ػثذانًذغٍ انغٛذ طّ 4534

  خهٕد أششف عٛذ ادًذ 4535

  فإاد خهٛفّخهٛفّ أدًذ  4536

  دانٛا دغٍ ثاتد ػثذانًجٛذ 4537

  دانٛا ٕٚعف سٚاع ٕٚعف 4538

  دػاء انغٛذ ػهٗ دمحم 4539

  دػاء ػثذانشدًٍ ػثذانهطٛف دمحم 4540

  دػاء يذشٔص ٚغٍٛ ػثذانشدٛى 4541

  دٚاَا ئتشاْٛى ْالل سفاػٗ دمحم 4542

  ساَٛا إَٔس خهف هللا يذًٕد 4543
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 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  نغٛذ دمحم سداب جاتش ا 4544

  سداب ػهٗ ػثذانؼال يذًٕد 4545

  سداب لذسٖ ػثذانذًٛذ أدًذ 4546

  سداب دمحم ٔانٗ دمحم ادًذ 4547

  سدًّ دمحم ادًذ ػثذانذًٛذ 4548

  سدًّ يإيٍ ػهٗ ػاسف 4549
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 ( 07جلنة رقم  )  
 

 يذرج)ة(انًكبٌ:    ركُٕنٕخٛب انزعهٛى  (        انًُٓٛخ شعجخ) انذثهٕو

 

 (  11عذدانطالة  :  )  

 
 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4550 
  سٔاٌ دمحم ػثذانذًٛذ يشػٗ

  سٔيٛم سفؼد َؼٛى َظٛش  4551

  سٚٓاو تذٖٔ ػثذانذًٛذ دغاٍَٛ 4552

  سٚٓاو خهف دمحم دمحم 4553

  صكّٛ دايذ ػثذانثاعظ ادًذ 4554

  ء دمحم يذشٔط ػثذانؼهٛىانضْشا 4555

  عاسِ شًذٍٚ تشػٗ شًذٍٚ 4556

  عانٗ دًذٖ ادًذ ػثًاٌ 4557

  عايّٛ سفؼد كايم جْٕش                                                           4558

  عهًٗ أدًذ ػهٗ خهٛفّ 4559

  عًش انغٛذ عاليّ دمحم 4560

  عٓا دمحم ايٍٛ انغٛذ 4561

  نغٛذ ػهٗ انغٛذ عانىا 4562

  عٕعٍ ػهٗ انذٍٚ ػثذانؼال يذًٕد 4563

  ششٔق ػثذانشاضٗ دمحم ػثذانؼال 4564

  شًٛاء انغٛذ دمحم اعًاػٛم  4565

  شًٛاء دمحم ػهٗ دمحم 4566

  انشًٛاء دمحم دغاٍَٛ ادًذ  4567

  انشًٛاء يذًٕد دمحم جاد 4568

  طفاء دمحم يذًٕد أدًذ 4569

  ػالء ػثذانًرجهٗ ػثذانؼالضٛاء  4570

  طاسق دمحم ػطّٛ دمحم 4571

  ػثذانشدًٍ دمحم سشاد ػثذانذافع 4572

  ػثذانْٕاب يخراس ػثذانذًٛذ ػطّٛ 4573

  ػثٛش أششف تالل ادًذ 4574

  ػظًاء َٕس انذٍٚ دمحم َٕس انذٍٚ ػثًاٌ 4575

  ػالو يذًٕد ػالو دمحم 4576
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 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  ظٕدفاطًّ أدًذ دمحم ػثذانًم 4577

  فٛثٙ سفؼد َؼٛى َظٛش 4578

  فٛشٔص دمحم سفؼد ػثذانهطٛف ػهٗ 4579

  نٛضا فٕصٖ دُا يشجاٌ 4580

  كشو ػثذانذًٛذ دمحم دمحم 4581

  كشًّٚ طالح أعًاػٛم ػثذانُٛٗ 4582

  كٛشنظ ٔنٛى ذمأٖ جْٕش                     4583

  دمحم أتٕتكش ػثذانهطٛف ذغٛاٌ 4584

  أًٍٚ طثشٖ أدًذ                        دمحم 4585

  دمحم خانذػثذِ دمحم 4586

  دمحم سشاد دمحم يذًٕد 4587

  دمحم طاتش ادًذ دمحم 4588

  دمحم ػايش ػثذانجاتشػهٗ 4589

  دمحم ػثذانُاطش دمحم دغاٍَٛ 4590

  يذًٕد ػادل يٕعٗ دمحم 4591

  يذًٕد جاب هللا تغَٕٛٗ جاب هللا 4592

  يذًٕد سفؼد ػهٗ يشعٗ 4593

  يذًٕد ػثذانكشٚى دمحم سضٕاٌ 4594

  يذًٕد دمحم ادًذ دمحم 4595

  يذًٕد دمحم ػثذانالِ دمحم 4596

  يذٚذّ طاتش دمحم يذًٕد 4597

  يشِٔ ػثذانذهٛى اتٕانذًذ ػثذانذهٛى  4598

  يشٚى أششف يذًٕد تاجٗ  4599

  يشِٔ سيضاٌ دمحم ػهٗ  4600

  اشى انغٛذ ْاشىيشِٔ ْ 4601

  يظطفٗ اًٍٚ ادًذ يذًٕد 4602

  يُاس دًذٖ طّ ادًذ دمحم 4603

  يُّ هللا يذًٕد طّ ادًذ 4604

  يُٗ جًؼّ دمحم أدًذ 4605

  يُٗ يظطفٗ ػهٗ اعًاػٛم 4606

  يٓا ادًذ خهٛفّ ادًذ 4607

  َاْذ طفٕخ ادًذ دغٍ 4608

  َذٖ طالح ػثذانؼهٛى تذٖٔ 4609

  ذ هللا ػثذانْٕاب ايٛشَذٖ ػث 4610

  َغًّ اتشاْٛى دمحم ػثذانغًٛغ 4611

  َغًّ عاليّ خهف دًٛذ 4612
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 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  َشٕٖ ػثذانؼال دمحم ػهٗ 4613

  َٓهّ اعًاػٛم دمحم ػثذانغًٛغ 4614

  َٓٗ ػثذانشدًٍ دمحم ػثذانمادس  4615

  َٕسْاٌ  خهف دمحم دغٍ 4616

  ْاجش جًال ئتشاْٛى دمحم 4617

  ادًذ انشهمايٗ انغٛذْانّ  4618

  ْانّ أششف انغٛذ دمحم انغٛذ 4619

  ْانّ طالح َٕس يذًٕد 4620

  ْثّ ادًذ فشاج سضٕاٌ 4621

  ْذٚش ادًذ دمحم ادًذ 4622

  ْذٚش دغٍٛ ػهٗ أدًذ 4623

  ُْاء دغٍ انرمٗ انغًاٌ 4624

  ُْذ ػَٕٗ دمحم ػثذانذهٛى  4625

  ُْذ دمحم دمحم انظغٛش 4626

  ْٛاو جاد انكشٚى دمحم ػثذانشدًٍ 4627

  ٔفاء ػثذانُاطش انغٛذ ػثذانًٕجٕد دمحم 4628

  ٔالء فإاد دمحم جاتش  4629

  ٚاعًٍٛ انغٛذ صاٚذ ػثذانجٛذ 4630

  ٕٚعف دمحم ٕٚعف ػثذانهطٛف 4631

  ق/عًش دمحم ػثذانالِ ػثذانشدٛى 4632

  ق/طفاء طالح ػثذانٓادٖ ْشٚذٖ 4633

  يذًٕد انغٛذ طانخق/عُاء  4634

  ق/طفاء يذًٕد دًذهللا انظغٛش 4635

  ق/يُّ هللا يذًٕد يشعٗ  4636

  ق/ْٕٚذا ئتشاْٛى ػهٗ ئتشاْٛى 4637

  ق/تشاٚش طادق ػثذانهطٛف دمحم 4638

  ق/دُاٌ ػثذانظثٕس يذًٕد دغٍٛ  4639

  ق/أدًذ ػثذانغُٗ دمحم انغكٕذٗ 4640
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 ( 08جلنة رقم  )  
 

 طرلخ اعضبء ْٛئخ انزذرٚصانًكبٌ:     ادارح يذرضٛخ (           شعجخ):انًُٓٛخ  انذثهٕو

 

 (  25عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  أتإَب طثذٗ يهٛكّ جؼٛذٖ 4001

  أتٕػًشِ جٛشٚم ػهٗ اتشاْٛى 4002

  أدالو كًال ادًذ دمحم 4003

  هٗ دافعأدًذ دهًٗ ػ 4004

  ادًذ عًٛش اتشاْٛى ػثذهللا 4005

  أدًذ ػثذانؼال خهف ػثذانؼال 4006

  أدًذ ػًش دمحم ػثذانًُؼى 4007

  أدًذ دمحم انغٛذ ػثاط 4008

  أدًذ يذًٕد يششذ دمحم 4009

  اعايّ أدًذ طذلٗ دمحم 4010

  اعايّ دمحم يذًٕد ػثذانؼاطٗ 4011

  اعذاق يذشٔط َاشذ اعذك 4012

  اعشاء جاتش عٛذ يذًٕد 4013

  اعشاء سجة طثشِ اعًاػٛم 4014

  أعًاء أدًذ ػثذانًجٛذ خهف هللا 4015

  أعًاء دغٍ اتٕانًجذ ػثذانشدٛى 4016

  أعًاء يُظٕس تخٛد دمحم 4017

  أياَٗ ػثذانشدٛى يذًٕد ػثذانشدٛى 4018

  ئَرظاس جًال عشاج انغٛذ 4019

  إَاس ػهٗ انغٛذ ػهٗ 4020
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 ( 11جلنة رقم  )   
 

 طرلخ اعضبء ْٛئخ انزذرٚصانًكبٌ:  ادارح يذرضٛخ (           شعجخ):انًُٓٛخ  انذثهٕو

 

 (  25عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  آٚاخ أدًذ ػهٗ أدًذ 4021

  اٚاخ ػضخ خهٛفّ دمحم 4022

  أًٍٚ إٔٚب تخٛد َخهّ 4023

  آّٚ ٚذٛٗ ػثذِ دمحم 4024

  ئٚٓاب ساضٗ طاتش ػثذانشدٛى 4025

  جًال ػثذانشؤٔف ياضٗ ػثذانشدًٍ 4026

4027 

جٓاد يًذٔح ػثذانشاضٗ ادًذ 

 ػثذانشدٛى
 

  جٕسج ػاطف ػٛاد ػجاٚثٗ 4028

  دهٕذٓى ادًذ ػثذانذًٛذ ادًذ 4029

  دًادِ ػثذانشدٛى يٓشاٌ ػثذانُؼٛى 4030

  ػثاط خانذ دمحم دمحم 4031

  دػاء ػادل اتشاْٛى خهٛم 4032

  ساَذا أدًذ تذٖٔ دذاد 4033

  ساَٛا دمحم ذًاو خضش 4034

  سشا عهًٛاٌ دايذ أدًذ 4035

  سشا َاطش عٛذ دغٍ 4036

  سضٕٖ يًذٔح أتٕانًجذ ػثذانًٕجٕد 4037

  سٚى ػثذِ جانظ ػثذانؼضٚض 4038

  سٚٓاو دمحم دايذ أدًذ 4039

  ثذانشدٛى دغٍ دمحمانضْشاء ػ 4040
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 ( 10جلنة رقم  )  
 

 3لبعخ  انًكبٌ:  ادارح يذرضٛخ (           شعجخ) :انًُٓٛخ انذثهٕو
 

 (  55عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  صُٚة دغٍٛ يذًٕد ادًذ 4041

  صُٚة يُظٕس ػثذانجٛذ دمحم 4042

  دًذ دمحمعاسِ ػثذانشدٛى أ 4043

  عايّٛ ػثذهللا شاكش دغاٍَٛ 4044

  عذش طاتش سشاد ػثذانالِ 4045

  عهطاٌ ادًذ دمحم ػثذانذًٛذ 4046

  عهًٗ دمحم دهًٗ ػهٗ 4047

  عًٛش اتٕانًكاسو ساغة َٕح 4048

  عُاء جًال ادًذ اتشاْٛى 4049

  عُاء فرذٗ أدًذ خهف 4050

  ششٍٚ سجة لذسٖ ػهٗ 4051

  تخٛد ششلأٖ لذٔط شُٕدِ 4052

  طاتش جاد انشب يذًٕد دًاد 4053

  طفاء دمحم دًذٌٔ ػثذانْٕاب 4054

  طاسق ػثذانؼاطٗ ادًذ يظطفٗ 4055

  ػثذهللا أدًذ َٕس انذٍٚ أدًذ 4056

  ػثٛش دٚاب انغٛذ ٕٚعف 4057

  ػثٛش يذًٕد دمحم يذًٕد 4058

  ػال ادًذ اتٕتكش دمحمٍٚ 4059

   ػثًاٌػهٗ انغٛذ دمحم 4060

  ػهٗ دمحم أيٍٛ ػهٗ 4061

  ػًاد جثشائٛم ػطّٛ شذاذّ 4062
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 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  ػًاد صكشٚا جشجظ ػٛغٗ 4063

  ػًشٔ يذًٕد ػثذانًطهة ادًذ 4064

  فاذٍ أتٕانذْة جاتش يذًٕد 4065

  فاذٍ جاتش خهف اعًاػٛم 4066

  فاطًّ يظطفٗ سفاػٗ ػهٗ 4067

  كٛشنظ ػطّٛ ػجاٚثٗ اَذأسط عهًٛاٌ 4068

  نٛهٗ ػثذانؼضٚض سكاتٗ يظطفٗ 4069

  نٛهٗ دمحم اعًاػٛم 4070

  دمحم انغٛذ ػثذانشؤف انغٛذ 4071

4072 
  دمحم سافد ػثذهللا أدًذ

  دمحم ػثاط أدًذ أتٕصٚذ 4073

  دمحم يذًٕد ادًذ يذًٕد 4074

  دمحم يذًٕد ػشاتٗ يذًٕد 4075

  يذًٕد ادًذ ػثذانشدٛى ادًذ 4076

  ادًذ يظطفٗ دمحم يذًٕد 4077

  يذًٕد انؼشٚاٌ ػهٗ دمحم 4078

  يشِٔ دمحم ػًش ػثذانغالو 4079

  يًذٔح يُٛش انذٚة تٓهٕل 4080

  يُاس يظطفٗ كايم يذًٕد 4081

  يُال فشج خهف عؼٛذ 4082

  يُّ هللا دمحم جالل أدًذ 4083

  يُٗ ثاتد دمحم اعًاػٛم 4084

  ِ كًاليُٗ جًال ػثذ انُاطش ػثذانال 4085

  يَٕٛكا طثذٗ كًال جُذٖ 4086

  يٛشفد االيٛش َاجٗ ٚاعٍٛ 4087

  َجالء انغٛذ دايذ يذًٕد 4088

  َذٖ ػالء انذٍٚ دمحم اتٕشٕشّ ْاشى 4089

  َغًّ دًذٖ انغٛذ دمحم 4090
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 ( 11جلنة رقم  )  
 

 4لبعخ  انًكبٌ:  ادارح يذرضٛخ (           شعجخ): انًُٓٛخ  انذثهٕو
 

 (  23انطالة  :  )  عذد

 
 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4091 
  َؼًّ كايم ػطّٛ ػٕع ػثذهللا

  َٓا ػثذهللا فإاد َفادٖ 4092

  َٓا ٔطفٙ ادًذ اتشاْٛى 4093

  َٓهّ دمحم ػهٗ دمحم 4094

  ْاجش انمذسٖ ػثذانالِ اتشاْٛى 4095

  ْانّ دمحم انجانظ ادًذ 4096

  ْاَى سضأٖ دغٍٛ تشعٗ 4097

  ْثّ فرذٙ دمحم ػًش 4098

  ْذٖ ػثذانٓادٖ ػثاط ذًاو 4099

  ْذٚش اعًاػٛم جالل خهٛم 4100

  ْشاو ػثذانفراح دمحم ػظشاٌ 4101

  ًْظ يذًٕد دغٍٛ ئتشاْٛى 4102

  ُْاء اتشاْٛى يرٕنٗ دغاٍَٛ 4103

  ُْاء عهًٛاٌ دايذ أدًذ 4104

  و ادًذٔفاء ػهٙ ػثذانغال 4105

  ٔفاء يشصٔق دافع ػهٗ 4106

  ٔالء ػٕع ػثذانذهٛى دمحم 4107

  ٔنٛذ جًال انغٛذ دمحم 4108

  ٚاعش دمحم اتٕضٛف اتٕصٚذ 4109

  ٚاعًٍٛ سيضاٌ يذًٕد ػثذانهطٛف 4110

  ٚاعًٍٛ دمحم ْاشى ػثذانشاضٗ 4111

  َٕٚظ يذًٕد ػمم انؼشتٗ 4112

 نى ٚطذد (7474لٛذ ػاطف دغٍ ػاطف ػثاط) ذجًٛذ 4113

 نى ٚطذد (7474يشضٗدمحم فرذٗ يذًٕد دغٍ)ػزس 4114

  ق/ػظاو دشتٗ ػثذانؼظٛى ادًذ 4115

  ق/ػثذانفراح دمحم ادًذ دمحم 4116

  ق/ئششاق انجًٛم ػثذانؼال غاَى 4117

  ق/ياسُٚا فشج طاتش فشج  4118
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 ( 12جلنة رقم  )  
 

 طرلخ فصٕلانًكبٌ:          ررثٛخ خبصخ  (  ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو
 

 (  30عذدانطالة  :  )  
 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4800 
  ئترغاو دهٛى فشج أتادٚش 

  ئترغاو َظٛش يغؼٕد تشاٖ 4801

  ادًذ انغٛذ ادًذ ػًش شٕياٌ 4802

  أدًذ ػثذانؼضٚض طثشٖ أدًذ 4803

  ئعشاء جًال ػثذانؼال دغٍ 4804

  ئعشاء عًٛش طذٚك دمحم 4805

  اعالو ػثذانؼاطٗ دمحم دغٍٛ 4806

  أعًاء ادًذ ػثذانؼال ػثذانالِ 4807

  أعًاء أدًذ فشج دمحم 4808

  أعًاء لاعى دمحم ػثذانشدٛى 4809

  أعًاء يُظٕس تذٖٔ ػثذانًُؼى 4810

  أعًاء َشأخ جاتش ػثاط 4811

  اكشاو اَٛظ غطاط يجهغ 4812

  يذًٕد أتٕصٚذ انغٛذأيال  4813

  أياَٗ ػاطف ػثذانكشٚى دمحم 4814

  أيُّ ادًذ انثذٖٔ دمحم اعًاػٛم  4815

  أيٛشج يذًٕد ْشٚذٖ يذًٕد 4816

  أيٛشِ جاتش خٛشٖ دشاص 4817

  أيٛشِ سجة دمحم يرٕنٗ 4818

  أيٛشِ ػادل فرذٗ ػهٗ 4819

  أيٛشِ ػهٗ دمحم ادًذ 4820

  عٗأيٛشِ دمحم أدًذ يش 4821

  أَجٕد انغٛذ دمحم ػكاشّ 4822

  ئٚشٍٚ ئتشاْٛى تخٛد جشط 4823

  ئًٚاٌ دايذ يذًٕد ػثذانكشٚى  4824

  ئًٚاٌ ػثذانفضٛم دمحم دمحم 4825

  ئًٚاٌ دمحم أتٕصٚذ عهًٛاٌ 4826

  أًٚاٌ ٕٚعف سجة فشغهٗ 4827

  أّٚ جًال ػثذانؼال ادًذ 4828

  آّٚ فرٕح انغٛذ ػهٗ 4829
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 ( 13م  )  جلنة رق
 

 طرلخ فصٕلانًكبٌ:  ررثٛخ خبصخ  (          ) شعجخ :انًُٓٛخ انذثهٕو
 

 (  30عذدانطالة  :  )  
 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4830 
  أّٚ فٛظم ػثذانُؼٛى عٛذ

  اّٚ دمحم ػهٗ يطأع 4831

  تخٛرّ ػثذانشدًٍ ادًذ ػثذانشدًٍ 4832

   ػهٗ  طاتشذغُٛى دمحم 4833

  جًٕٓسٚح دمحم ػثذانؼاطٗ دمحم 4834

  جٌٕ طفٕخ جَٕٗ فٓٛى 4835

  دايذ أدًذ اعًاػٛم ػثٛذ 4836

  خهٕد انغٛذ ادًذ انغٛذ 4837

  خهٕد خانذ ػثذانظثٕس ػثذانًٕجٕد 4838

  اتشاْٛى يذشٔط خانذ دػاء 4839

  دػاء جًال انغٛذ ػثذانغفاس 4840

  دمحم انغٛذدػاء ػثذانمادس  4841

  ساَٛا دمحم فشاج يذًٕد 4842

  ساَٛا َظشانذٍٚ يذًٕد دغٍ 4843

  ب دمحم اتاطٛشٖ دمحمسدا 4844

  سدًح دمحم فشاج ادًذ 4845

  سدًّ عؼذ انذٍٚ غٛطٗ ػثذانشدٛى 4846

  سٔفٛذِ ادًذ دمحم ػثذانشدٛى 4847

  سٚٓاو ػضانذٍٚ غالب أدًذ 4848

  صُٚة أدًذ ػهٗ جاد 4849

  صُٚة أششف يذًٕد عهًٛاٌ 4850

  عاسج دمحم ػثذانمادس ػثذانذافع 4851

  عاسِ جًال دغٍ دمحم 4852

  عاسِ ػثذانُؼٛى دمحم عؼٛذ 4853

  عاسِ دمحم جادانكشٚى عهًٛاٌ 4854

  عاسِ َظش انذٍٚ ادًذ فشغم 4855

  عذش ايٍٛ ػٕٚظ ػثذانْٕاب  4856

  عذش دمحم ذًاو دمحم 4857

  عؼٛذِ دمحم ػثذهللا ػهٗ 4858

  عًش دغٍٛ عؼذ دمحم 4859
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 ( 14جلنة رقم  )  
 

 412فصم انًكبٌ:  ررثٛخ خبصخ  (          ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو
 

 (  15عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4860 
  عٓاو  انغاٚخ اتٕتكش دمحم

4861 
  ٍعٓاو خهف دمحم دغ

4862 
  شٛشٍٚ كًال ادًذ دغاٍَٛ

4863 
  شًٛاء دمحم ػهٗ دمحم

4864 
  طاسق جٕدِ انغًاٌ ػطّٛ  

4865 
  ػثذانثاعظ ػثذانؼظٛى ادًذ ػثذانؼال

4866 
  ػثذانشدًٍ ايٍٛ دًاو يطأع 

4867 
  ػثذانشدًٍ ػهٗ يذًٕد عهٛى

4868 
  ػثذانكثٛش اتٕانذجاج ادًذ ػثذانًمظٕد

4869 
  أدًذ ػثذانًثذٖ أدًذ ػثذانًثذٖ

4870 
  ػثٛش اتٕانًؼاسف دمحم دُفٗ

  ػثٛش عؼذ جاد ادًذ 4871

  ػضِ جًال ػثذانذًٛذ ادًذ 4872

  ػال دمحم ادًذ ػهٗ 4873

  ػهٗ ػثذانشدٛى ػثذانشدًٍ ػثذانشدٛى 4874
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 ( 15جلنة رقم  )  
 

 415فصم كبٌ:انً  ررثٛخ خبصخ  (          ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو

 

 (  15عذدانطالة  :  )  

 

 انزٕلٛع االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4875 
  غادِ دمحم يذًٕد ػثذانهطٛف

4876 
  غفشاٌ يُظش دغٍ دمحم

4877 
  فاطًّ دمحم انًذشٔلٙ اعًاػٛم

4878 
  كشعرُٛا أعؼذ عؼذ عؼٛذ

4879 
  دمحم انغٛذ ايٍٛ ػشاتٗ

4880 
  دمحم دمحم جًال يظطفٗ

4881 
  يذًٕد سيضٖ دمحم ػًش

4882 
  يذًٕد عٛف انُظش ػثذانشعٕل ػٕع

4883 
  يذٚذّ ساشذ ادًذ اتٕطانة 

4884 
  يشِٔ ادًذ انغٛذ ػثاط

4885 
  يشِٔ طهؼد دجاصٖ دغاٍَٛ

  انًشِٔ ػادل طاتش ػثذانذك 4886

  يشِٔ يذًٕد دمحم يْٕٕب 4887

  يشُٚا يكشو طثذٗ يذشٔص 4888

  يشٛشج سيضاٌ دمحم ػثذانذًٛذ 4889
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 ( 16جلنة رقم  )  
 

 455فصم انًكبٌ:  ررثٛخ خبصخ  (          ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو

 

 (  14عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4890 
  يُاس خهٛفّ دمحم عانى

4891 
  يُّ هللا دمحم ػثذانهطٛف أدًذ

4892 
  َائهّ دًذٖ ػًاس عؼذانذٍٚ

4893 
  َجالء ػهٗ دمحم دغٍ

4894 
  ْاجش فٕصٖ ػثذِ دمحم

4895 
  ْاجش دمحم دجاصٖ ػًشاٌ

4896 
  ْانّ ػالو ػثذانٓادٖ ػالو

4897 
  انٓاو دمحم سشاد عالو

4898 
  ْثّ ػثذانذكى دمحم ػهٗ

4899 
  ْذٚش ادًذ دغٍ دغٍٛ

4900 
  ْذٚش خانذ ػهٗ ادًذ

  ُذ  يظطفٗ دمحم دمحمْ 4901

  ٚاعًٍٛ ئتشاْٛى اتٕانفرٕح دمحم 4902

  ٚاعًٍٛ دمحم يذًٕد فشج 4903
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 ( 17جلنة رقم  )  
 

 451فصم انًكبٌ:  ررثٛخ خبصّ  (          ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو

 

 (12عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

4904 
  ٛشٖ ركشٖ يٓأدٕٚعف خ

4905 
  ٕٚعف فٛظم دمحم أدًذ

4906 
 مل تسدد (7474أعًاء دمحم طّ يذًٕد )ػزس يشضٗ 

4907 

ئعشاء ٚذٛٗ ضادٗ يذفٕظ )ػزس يشضٗ 

7474) 

 اعفاء من الرسوم

4908 

كشو أتٕدًذِ دجاصٖ اعًاػٛم) ػزس يشضٗ 

7474) 

 سدد الرسوم
 

4909 

ق/يشِٔ ٕٚعف ػثذانًٕجٕد انغًاٌ )ػزس 

 ( 7474ضٗيش

 مل تسدد

4910 

ق/دُٚا ػثًاٌ ػثذانٕادذ ػثًاٌ )ػزس يشضٗ 

7474) 

 مل تسدد

  ق/اعايح دًذٖ طادق ػثذانٕادذ 4911

  ق/يُٗ دمحم ػثذانًجٛذ جادانكشٚى 4912

  ق/دمحم ػثذانؼال يذًٕد دمحم 4913

  ق/سضا يذًٕد ادًذ دمحم 4914

  ق/ادًذ دمحم ػثذهللا دًاد 4915
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 ( 18رقم  )   جلنة
 

 456-454فصم انًكبٌ:  رخطٛظ ررثٕ٘  (          ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو

 

 (6عذدانطالة  :  )  

 

 زٕلٛعان االضــــــــــــــــــــى رلى اندهٕش

  أٚاخ خضش٘ دافع فاضم 4300

  صْٛش يٓشاٌ ػثذانؼال دغٍ 4301

  شًٛاء دمحم انغٛذ ػثذانًُطهة  4302

هف ادًذ طانخدمحم خ 4303   

  ُْاء دمحم ادًذ دمحم 4304

  ٚاسا تشكاخ صغهٕل تغذادٖ 4305
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 ( 21جلنة رقم  )  
 

 يذرج )ج(انًكبٌ:  إرشبد َفطٙ  (          ) انًُٓٛخ شعجخ انذثهٕو
 

 (15عذدانطالة  :  )  
 رٕلٛغان االعى سلى انجهٕط

  االء دغٍٛ انذسدٚش ػثذانمادس  4150

  االء خهف دمحم ادًذ 4151

  االء يذًٕد كًال انذٍٚ يذًٕد 4152

  اترغاو ػثذانغراس ادًذ اياو 4153

  اترغاو يذًٕد دمحم أدًذ 4154

  اتشاْٛى  جثشٚم ادًذ يٓشاٌ   4155

  ادالو ػهٗ دمحم ػثذانشدٛى 4156

  أدًذ جاد ػثذانؼاطٗ ػثذانْٕاب  4157

  أدًذ دغٍ اعًاػٛم دغاٌ 4158

  أدًذ دمحم ادًذ ػثذستّ 4159

  أدًذ دمحم ادًذ دمحم 4160

  أدًذ دمحم ثاتد ادًذ 4161

  اعرٛش دسأط جاد هللا دسأط 4162

  أعًاء إَٔس ػثذانْٕاب دغاٍَٛ 4163

  ئلثال َظش انذٍٚ ػثذانهطٛف ذٕفٛك  4164

  ئكشاو خهف هللا اتٕانٕفا خهف هللا 4165

  آيال دمحم دمحم ادًذ 4166

  أياَٗ ػطا هللا دُا تاليٌٕ  4167

  أيُّٛ انغٛذ ْاشى أدًذ 4168

  ايُّٛ ًْاو دمحم ػهٗ 4169

  أيٛشِ أتٕانغؼٕد ػثذانجهٛم ػهٗ 4170

  أيًّٛ ػضانذٍٚ دمحم يذًٕد 4171

  اَطَٕٕٛط عٛف دهًٗ خهٛم 4172

  ئًٚاٌ اششف خهف دمحم 4173

  أًٚاٌ دًاد ػطّٛ عهًٛاٌ 4174

  اٌ فٕصٖ ػثذانذهٛى ػًشئًٚ 4175

  ئًٚاٌ يُظٕس عايٗ ديٛاٌ 4176

  آّٚ ػثذانذًٛذ دمحم ادًذ 4177

  اّٚ ػثذِ ػثذانٓادٖ دمحم 4178

  تاعم انغٛذ ػثذانالِ اتٕصٚذ 4179

  دغاو دمحم ػثذانذًٛذ طذٚك 4180
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 رٕلٛغان االعى سلى انجهٕط

  دغاو دمحم انغٛذ دمحم 4181

  دهًّٛ دمحم ػثذانظاْش يضٚذ 4182

  ل دغٍ ٚغٍٛ دػاء جًا 4183

4184 
  ديٛاَّ داسط يشعال خهٛم

4185 
  دُٚا ػثذانشدٛى دمحم يذًٕد

  سافد ػطا طاتش ػطا 4186

  سداب دمحم دمحم ػهٗ 4187

  سضا دمحم ػثذانؼاطٗ ػطّٛ 4188

  سفٛذِ صكشٚا َٕس انذٍٚ عؼذ انذٍٚ  4189

  عاسِ تخٛد ػثذانذفٛع ػهٗ 4190

  عاسِ طالح دغٍٛ ٕٚعف   4191

  عاسِ ػثذهللا دمحم ػثذانشدٛى 4192

  عًاح ػثذانجٕاد عٛذ دمحم 4193

  عًش عٛذ يذًٕد أدًذ 4194

  عُاء اششف ػهٗ دغٍٛ 4195

  ششٚف أدًذ ػثذانشاصق سفاػّ 4196

  شًٛاء أدًذ دمحم يذًٕد  4197

  طفاء أدًذ ْشٚذٖ ػثذانالِ 4198

  ضذٗ دمحم انغٛذ ادًذ دغٍ 4199

   ادًذ ػثذانؼال ػثذانشدٛىػثذهللا 4200

  ػًش ػهٗ ػثذانهطٛف ػثذانًٕنٗ  4201

  ػًشٔ ػهٗ دمحم ػثذانًجٛذ 4202

  فاطًّ ساشذ ػهٗ دمحم 4203

  كشعرُٛا  عًٛش سصق طإَٛط 4204

  كشعرٍٛ ادٔس اعخشٌٔ دُا هللا 4205

  كشعرُٛا ٔنٛى شكشهللا ػطا 4206

  كشًّٚ دمحم طذٚك خهٛم  4207

  كٛشنظ أعؼذ صكٗ يكغًٕٛط دُا هللا 4208

  يادنٍٛ جٕصٚف ػثذهللا سصق   4209

  ياسذُٛا ػاطف جٛذ ػٕٚضّ 4210

  ياسذُٛا لذعٗ ػثذانثالٗ يؼٕع 4211

  ياسن ٕٚالٛى  شٓذٖ ػثذانُٕس جشجظ 4212

  ياسُٚا ػاطف عؼذ جٕدِ 4213

  يذشٔط ػثذانالِ ػثذانًٕجٕد دمحم 4214

  ل فشاج اتٕانذغٍدمحم ػثذانؼا 4215
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 رٕلٛغان االعى سلى انجهٕط

  يذًٕد ػثذانظاْش دغٍ دغٍٛ 4216

  يشِٔ دمحم انغٛذ يذًٕد 4217

  يشِٔ يًذٔح سشذٖ ادًذ ػثذهللا 4218

  يظطفٗ ػثذانذكٛى ػثذِ جاتش 4219

  يُاس عًٛش ادًذ دمحم 4220

  يُاس ػظاو ئتشاْٛى دمحم 4221

  يٓا دمحم ػثذانذًٛذ ػثذهللا 4222

  ٚظ جشجظ يُٛا كهٛة جش 4223

  َاْذ طالح انذٍٚ دمحم ػثذانشدٛى 4224

  َذٖ دغٍٛ انذسدٚش ػثذانمادس  4225

  َٕس انٓذٖ دًاو اتشاْٛى دمحم 4226

  َٕس سافد ادًذ دمحم 4227

  َٕسْاٌ  َٕٚظ ػثذانذًٛذ ايٛش  4228

  ْاجش دمحم ػهٗ ػثذانذًٛذ 4229

  انٓاو عًٛش يذًٕد ػثذانشدٛى  4230

  ٖ دغٍ ػهٗ يذًٕدْاٚذ 4231

  ْذٚش فرذٗ ػثذانخانك يذًٕد  4232

  ُْذ اتٕانغؼٕد ػثًاٌ سٚذاٌ 4233

  ُْذ دمحم لشٍٚ ػهٗ 4234

  ْٕٚذا ػًشاٌ ػثذانشؤف ػًشاٌ 4235

  ٔائم  يذًٕد أدًذ دغاٍَٛ      4236

  ٔفاء سيضاٌ تغشأٖ ادًذ 4237

  ٔفاء ػالء انذٍٚ خهف دمحم 4238

  ح طالح لاعى ٔالء يًذٔ 4239

  ًُٚٗ ػثذانؼضٚض ػثذانًُؼى ػثذانؼضٚض        4240

  ٕٚعُٛا فشاس صكٗ دغة هللا 4241

  ق/يذًٕد دُفٗ ػثذانشدًٍ يذًٕد 4242

  ق/ػًاد طاتش صكٗ تذٚش 4243

 نجُح خاطح   ق/عاسِ يذًٕد انغٛذ تشػٗ   ) كفٛفح( 4244

 


