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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

ریانی ةیناثلا -  رود ةقرفلا تابلاطل يقیبطتلا  يھفشلا –  ةنسلا لامعأ –  	 تاجرد دصر فشك

م ٢٢٠٢ - ١٢٠٢ يعماجلا ماعلا- لوألا يساردلا لصفلا  
 

  ىكرح ریبعت :ةداملا     ىكرحلا عاقیإلاو ىكرحلا ریبعتلا بیردت :يملعلا مسقلا     

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

ةدجتسم  زیزعلا دبع ىدجم ناسحا 2001  ١٦	٠	١٦	١٥		

ىلع رونا دیعس مالحا 2002 ةدجتسم   ١٤	٢	١٦	١٠		

لالھ دعس دلاخ ىورا 2003 ةدجتسم   ١٠	٢	١٢	١٤		

دمحم ركاشلا میحرلا دبع ىورا 2004 ةدجتسم   ٨	١	٩	١١		

ىسرم ىوارلا دمحم ىورا 2005 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٢		

نسح ىفطصم دیع دمحم ىورا 2006 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٨		

ظفاحلا دبع هللادبع دومحم دمحم ىورا 2007 ةدجتسم   ١٣	١	١٤	١٢		

دمحا لئاو يفطصم يورا 2008 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	١٨		

ىفطصم میھاربا دیسلا جیرا 2009 ةدجتسم   ١	١	٢	٨		

روصنم ىدیرھ دمحم قربتسا 2010 ةدجتسم   ١٤	٣	١٧	١٤		

دمحم دیسلا دمحا ءارسا 2011 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٨		

دمحم قزارلا دبع دمحا ءارسا 2012 ةدجتسم   ١٤	٤	١٨	٩		

مینغ دمحم زیزعلا دبع دمحا ءارسا 2013 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٨		

ةدجتسم  دمحم ىطعملا دبع دمحا ءارسا 2014  ١٢	١	١٣	٨		

ھمالس ىحتف ھماسا ءارسا 2015 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	٨		

ىسوم لیعامسا فرشا ءارسا 2016 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٣		

ةدجتسم  نامیلس ھیطع نمیا ءارسا 2017  ٢١	٢	٢٣	١٦		

ىرضخلا دمحم نیسای نمیا ءارسا 2018 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	١٠		

دومحم رھام دمحا باھیا ءارسا 2019 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١٥		

بزعلا دمحا رمات ءارسا 2020 ةدجتسم   ٢	١	٣	٨		

میلحلا دبع رصانلا دبع لامج ءارسا 2021 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٠		

میھاربا رھاظلادبع ناضمر ءارسا 2022 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	١٣		

راصن بیبح ملاس ءارسا 2023 ةدجتسم  تاباصا	١٩	١٥	٣	١٢  	

لیلخ دمحا دمحم دعس ءارسا 2024 ةدجتسم   ١٠	٥	١٥	١٠		

دمحم دمحا دیعس ءارسا 2025 ةدجتسم   ٢٧	٨	٣٥	١٨		

ىدھم زیزعلادبع دیعس ءارسا 2026 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	٨		
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تاظحالم  

ىندم دمحم دیس ءارسا 2027 ةدجتسم   ٢٣	٩	٢٣ 	١٣		

ضوعم لیعامسا قراط ءارسا 2028 ةدجتسم   ١٨	٩	٢٧	١٢		

ةدجتسم  دیسلا نیما قراط ءارسا 2029  ٢٠	٥	٢٥	١١		

ةدجتسم  ىسرملا ىسرملا لداع ءارسا 2030  ١٨	٣	٢١	١١		

دیسلا دمحم دعس لداع ءارسا 2031 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١٠		

حاتفلادبع ناوضر ءالع ءارسا 2032 ةدجتسم   ٢٧	٢	٢٩	١٦		

فلخ بزع ىحتف دمحم ءارسا 2033 ةبسار   ٢٣	٦	٢٩	٩		

ىراوھلا دمحم نسحم دمحم ءارسا 2034 ةدجتسم   ٢٥	٥	٣٠	١٥		

نمیھملادبع دمحم دمحم ءارسا 2035 ةدجتسم   ١٦	٣	١٩	٦		

دومحم ىلع رسای ءارسا 2036 ةدجتسم  		غ	١٨	غ	١٨ 

دمحا دمحم دمحا ىیحی ءارسا 2037 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١١		

ىروجابلا دمحا ایركذ دمحا ءامسا 2038 ةدجتسم   ٢٨	٥	٣٣	١٥		

میھاربا دمحم ھماسا ءامسا 2039 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ضوع زیاف فرشا ءامسا 2040 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	٨		

دعس ركب نیدلا لامج ءامسا 2041 ةدجتسم   ٢٢	٥	٢٧	١١		

ىفطصم نسح باوتلا دبع نسح ءامسا 2042 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	٨		

نیسح دیس نیسح ءامسا 2043 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	٨		

لیلخ ىلع نیسح ىحتف نیسح ءامسا 2044 ةدجتسم   ٢٧	٥	٣٢	١٦		

نسح هللا بسح نابعش ءامسا 2045 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٠		

میھف رونا قراط ءامسا 2046 ةدجتسم   ٢٢	٧	٢٩	١٢		

دمحم معنملادبع قراط ءامسا 2047 ةدجتسم   ٢٧	٣	٣٠	١٥		

رونلا وبا دمحم ىدجم ءامسا 2048 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٠		

طایخلا دمحم دمحا نسحم ءامسا 2049 ةبسار   ١٢	٣	١٥	١١		

هاللا دبع دومحم دمحم ءامسا 2050 ةدجتسم   ١١	٣	١٤	٩		

ھنیزوبا نسح نسح لیبن ءامسا 2051 ةدجتسم   ١٥	٣	١٨	١٥		

ظفاح دمحم نمیا تقرشا 2052 ةدجتسم   ٢٠	٧	٢٧	٢٠		

 ىحتف دیسلا نیدلا ماسح تقرشا 2053
نامیلس ةدجتسم   ١٢	٣	١٥	١٣		

ةدجتسم  دمحم لیلخ ىمھف تقرشا 2054  ١٩	٤	٢٣	١٦		

ىطعملادبع دیس دومحم تقرشا 2055 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	٢١		

 دبع دمحم نیدلاءالع دمحم لاصا 2056
ىداھلا ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	١٨		
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نامیلس دمحم دمحا دامتعا 2057 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	١٣		

میھاربا دیسلا دمحا ءالا 2058 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	١١		

دمحا نسح دمحا ءالا 2059 ةدجتسم   ١٨	٢	٢٠	١٢		

دمحم ىلع دمحا ءالا 2060 ةدجتسم   ٣	١	٤	١٢		

ىرابلا دبع حتفلا وبا دمحم داھج ءالا 2061 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	١١		

دیاز دمحم دمحا دماح ءالا 2062 ةدجتسم   ٢٤	٣	٢٧	١٤		

دیمحلا دبع دومحم ىفنح ءالا 2063 ةدجتسم   ٢٧	٢	٢٩	٢٠		

دمحم دمحا ریمس ءالا 2064 ةدجتسم   ١٢	٢	١٤	١٠		

دمحم نابعش فیرش ءالا 2065 ةدجتسم   ١٤	٢	١٦	١٣		

ةیطع دماح دومحم قراط ءالا 2066 ةدجتسم  تاباصا	٢٥	٣٣	٥	٢٨  	

دمحم دمحا دیسلا رھام ءالا 2067 ةدجتسم   ٢٧	٣	٣٠	٢٢		

میھاربا لیعامسا دمحم ءالا 2068 ةدجتسم   ٢٨	٩	٣٧	٢٥		

دمحم ربنع دمحم ءالا 2069 ةدجتسم   ٢٨	٧	٣٥	٢٤		

نامیلس دمحم دمحم ءالا 2070 ةدجتسم   ٢٥	٦	٣١	١٨		

ناضمر دومحم دمحم ءالا 2071 ةدجتسم   18	١	١٩	٨		

ھیطع رضخ ىفطصم دمحم ءالا 2072 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٥		

دیراطم ىفطصم ملاس ىفطصم ءالا 2073 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحا دیس ضوع دعس ماھلا 2074 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٠		

دمحم هدبع دمحا لاما 2075 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٤		

میھف فصان تعلط لاما 2076 ةدجتسم   ٨	١	٩	٦		

نیسح دیحو فرشا ىناما 2077 ةدجتسم   2٨	٢	٣٠	١٨		

العلا وبا دیعس اضر ىناما 2078 ةدجتسم   2٠	١	٢١	١٢		

ةدجتسم  رونا میھاربا ىحتف ىناما 2079  ٢٠	١	٢١	٩		

دمحم ىسوم سیمخ لما 2080 ةبسار   ١٢	٢	١٤	٧		

دوصقملادبع ىقوسدلا دعس لما 2081 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٠		

دمحم ىملح ىفطصم لما 2082 ةدجتسم  تاباصا	١٠	١٩	٢	١٧  	

ملاس دمحم ملاس دمحا ھینما 2083 ةدجتسم   2٤	٢	٢٦	٩		

دمحم دمحا ماسح ھینما 2084 ةدجتسم   2٢	١	٢٣	٨		

دمحم دمحا نسح ھینما 2085 ةدجتسم   ٢ ٢١	٢٣	١١		

دومحم ىمویب ىنسح ھینما 2086 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

دمحم میھاربا نیسح ھینما 2087 ةدجتسم   ١٥	٢	١٧	٦		
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ىسرم ىلع قراط ھینما 2088 ةدجتسم   ١٠	١	١١	٧		

رافغلا دبع دمحم هللادبع ھینما 2089 ةدجتسم   ١٥	٢	١٧	٦		

دمحا هدیمح ىدجم ھینما 2090 ةدجتسم   ١١	٤	١٥	٩		

دمحم ماما دمحم ھینما 2091 ةدجتسم   ١٠	٣	١٣	٩		

ةدجتسم  دمحا دمحم دومحم ھینما 2092  ٣٢ 	٤	٢٧	١٠		

میھاربا روشاع دمحا هریما 2093 ةدجتسم   ٤٢ 	١	٢٥	١١		

زیزعلا دبع دمحا فرشا هریما 2094 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٦		

ىسوم ىدعس تعفر هریما 2095 ةدجتسم   21	٠	٢١	٦		

دامح هدبع دومحم ىماس هریما 2096 ةدجتسم   23	٣	٢٦	١٠		

ةدجتسم  ناسح دمحم ىحبص هریما 2097 تاباصا	٢٢	٢٧	٥	22  	

نمحرلادبع دمحم نمحرلادبع هریما 2098 ةدجتسم  تاباصا	٢٠	٢٠	٠	20  	

يلع دیسلا رصانلادبع هریما 2099 ةدجتسم   19	٣	٢٢	٨		

ناوشر میحرلادبع ىلع هریما 2100 ةدجتسم   21	٣	٢٤	٧		

زیزعلا دبع دمحم بحم هریما 2101 ةدجتسم   27	٣	٣٠	٢٠		

بطق تیخب دمحم هریما 2102 ةدجتسم   28	٢	٣٠	٢٠		

قزارلا دبع سابع نیسح دمحم هریما 2103 ةدجتسم   26	٣	٢٩	١٨		

ةدجتسم  ىفطصم ىنسح دیلو هریما 2104  11	١	١٢	٧		

ظوفحم جیرف هللادبع دیلو هریما 2105 ةدجتسم   22	١	٢٣	٨		

میحرلا دبع نمحرلادبع رصتنم ھمیما 2106 ةدجتسم   22	١	٢٣	٩		

هللا دبع دومحم دمحا ھنیما 2107 ةدجتسم   26	١	٢٧	١٦		

دمحم دمحا دمحم دلاخ ھنیما 2108 ةدجتسم   23	٣	٢٦	١٢		

دماح دمحم معنملا دبع ورمع ھنیما 2109 ةدجتسم   25	٤	٢٩	١٤		

سلوب رلتھ نمیا ىجنا 2110 ةدجتسم   25	١	٢٦	١٣		

دمحم دمحا ماصع ىجنا 2111 ةدجتسم   27	١	٢٨	١٤		

2112 
 ىقوسدلا ىدمحملا دمحم ىجنا
ىنارخفلا ةدجتسم   21	١	٢٢	١٢		

میحرلا دبع ىحتف نمیا تایا 2113 ةدجتسم   25	٤	٢٩	١٢		

دمحم دمحا دلاخ تایا 2114 ةدجتسم   23	١	٢٤	١٤		

ھتاحش ردب میھاربا دمحا نامیا 2115 ةدجتسم   26	١	٢٧	١٧		

ةدجتسم  نسح هللادبع مالسا نامیا 2116 تاباصا	١٧	٢٨	١	27  	

رصن دمحم لیعامسا نامیا 2117 ةدجتسم   28	٣	٣١	١٦		
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نیسح ظفاح لامج نامیا 2118 ةبسار   21	٤	٢٥	٩		

دمحم ىزوف نیدلا ماسح نامیا 2119 ةدجتسم   22	١	٢٣	١٠		

نامیلس دیع نیسح نامیا 2120 ةدجتسم   14	٢	١٦	٧		

دوصقملا دبع دمحم تفأر نامیا 2121 ةدجتسم   12	٨	٢٠	٩		

ماغرد ىفطصم دمحا دیس نامیا 2122 ةدجتسم   15	١	١٦	١١		

ةدجتسم  ىودب میلعلا دبع زیزعلا دبع نامیا 2123  17	٧	٢٤	١١		

دمحا دمحم نسح میركلادبع نامیا 2124 ةدجتسم   10	١	١١	٨		

رمنلا دمحم ىنیسح رمع نامیا 2125 ةدجتسم   24	٤	٢٨	١٥		

دمحم دمحا توفص دمحم نامیا 2126 ةدجتسم   19	١	٢٠	١٣		

حلاص بیجن دمحم نامیا 2127 ةدجتسم   19	٤	٢٣	١٤		

میھاربا دیسلا دومحم نامیا 2128 ةدجتسم   22	٣	٢٥	١٢		

دومحم ىفطصم دمحم دومحم نامیا 2129 ةدجتسم   17	١	١٨	١١		

مشاھ دیسلا ماشھ نامیا 2130 ةدجتسم   23	١	٢٤	١٥		

ةدجتسم  دمحا ىریخ دمحا سانیا 2131  20	١	٢١	٩		

ىدابعلا لاعلا دبع هزمح میھاربا ھیا 2132 ةدجتسم   14	٢	١٦	٨		

نیھاش دمحم دمحم دمحا ھیا 2133 ةدجتسم   20	٤	٢٤	١٧		

نسح لماك ناضمر نمحرلا ھیا 2134 ةدجتسم   11	١	١٢	١٢		

مساق نسح معنملادبع ردب ھیا 2135 ةدجتسم   19	٣	٢٢	١١		

لیعامسا دماح ماما ریسیت ھیا 2136 ةدجتسم   21	٢	٢٣	١٥		

دمحم حاتفلادبع دلاخ ھیا 2137 ةدجتسم   19	١	٢٠	١٤		

ةدجتسم  رورس هللادبع دلاخ ھیا 2138  27	٣	٣٠	١٩		

ةدجتسم  هدومح دیس ناضمر ھیا 2139  6	٢	٨	٦		

حاتفلا دبع دمحم دیس ھیا 2140 ةدجتسم   17	٣	٢٠	١٢		

باھولادبع ىلع لداع ھیا 2141 ةدجتسم   12	١	١٣	٨		

دیمحلادبع دمحم دیمحلادبع ھیا 2142 ةبسار   11	١	١٢	٧		

لولھب ىنغلادبع هللادبع ھیا 2143 ةدجتسم   25	٤	٢٩	١٥		

دمحم دمحا ءالع ھیا 2144 ةدجتسم   19	٦	٢٥	١٧		

ةدجتسم  دومحم ىتاجن ءالع ھیا 2145  12	١	١٣	٧		

دمحم  معنملادبع ىحتف ھیا 2146 ةدجتسم   16	١	١٧	١٠		

ىوامربلا نسح دومحم رھام ھیا 2147 ةدجتسم   16	٢	١٨	١٣		



	

	 	 	 6	
	

ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

ظفاحلا دبع دمحا دمحم ھیا 2148 ةدجتسم   24	٢	٢٦	١٦		

سیوع ریمس دمحم ھیا 2149 ةدجتسم   27	١	٢٨	١٧		

ىلع دومحم حالص دمحم ھیا 2150 ةدجتسم   22	٥	٢٧	١٥		

ةدجتسم  ملاس دومحم ىفطصم ھیا 2151  ٥	٢	٧	٨		

ضوعم هللادبع ضوعم ھیا 2152 ةدجتسم   ١٥	٣	١٨	١٠		

تباث مھنیز ىراوھ ھیا 2153 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

لاعلا دبع لامج ضوع ھمساب 2154 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٢		

رافغلا دبع میھاربا دمحم ھنیثب 2155 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٨		

دیسلادبع روصنم لیشیم الرب 2156 ةبسار   ١١	٤	١٥	٩		

دومحم دمحا دمحا ھلمسب 2157 ةدجتسم   ١١	١	١٢	٨		

ةدجتسم  حاتفلادبع قفوملا دمحا ھلمسب 2158  ١٦	١	١٧	١١		

ىحلادبع دمحا ھماسا ھلمسب 2159 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٧		

دومحم هدبع ریمس ھلمسب 2160 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٤		

يقارولا دمحا رباص دمحم ھلمسب 2161 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٧		

ىقوسد داؤف دمحم ھلمسب 2162 ةدجتسم   ١٢	١	١٣	١٠		

نسح میھاربا ىفطصم دمحم ھلمسب 2163 ةدجتسم   ١٦	٢	١٨	١٢		

مداخلا دومحم دمحا دومحم ھلمسب 2164 ةدجتسم   ١٥	٤	١٩	١٦		

میحرلادبع دمحا ىفطصم ھلمسب 2165 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١٨		

هرضخ نسح ىلع رینم ھلمسب 2166 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٢		

بوجحم نسح لیبن ھلمسب 2167 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٢		

ةدجتسم  دارم دمحم دیس ھمسب 2168  ٢٤	٣	٢٧	١٥		

دمحا دیسلا رباص ھمسب 2169 ةبسار  		غ	١٥	غ	١٥ 

رورس دمحم نسحم قراط ھمسب 2170 ةدجتسم   ٢٧	٦	٣٣	١٩		

دمحم ىمھف دمحم دمحم ھمسب 2171 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٨		

نسح دومحم دمحم ھمسب 2172 ةدجتسم   ٢٥	٦	٣١	١٦		

دمحا دمحم داج دمحا تنسب 2173 ةدجتسم   ٢٢	٦	٢٨	١٢		

ىربلا ىفطصم دیمحلادبع نمیا تنسب 2174 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ىلیبلا نسح دمحم نسح تنسب 2175 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	٧		

ناوضر دومحم نسح تنسب 2176 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١٣		

ةدجتسم  ىداھلا دبع بید بجر تنسب 2177  ٢٧	٣	٣٠	١٧		

ىفطصم دمحم نمحرلادبع تنسب 2178  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ	غ 
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

نیسح میھاربا دمحم تنسب 2179 ةدجتسم   ٢٥	١	٢٦	١٥		

دیسلا ىرضخلا دمحم تنسب 2180 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	٩		

دمحم دمحم ھماسا مینست 2181 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٠		

ىنویسب ملاس باھیا مینست 2182 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٠		

ةدجتسم  فؤرلا دبع دیس نیدلا ماسح دیرغت 2183  ٢٣	١	٢٤	١١		

دمحا ماما نیسح ىقت 2184 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	٩		

بیسحلادبع دمحم نیدلادامع ىقت 2185 ةدجتسم   ٢٦	٤	٣٠	٢٢		

دیمحلا دبع فسوی دمحا دمحم ىقت 2186 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٤		

دومحم ىركبلا دمحم ىقت 2187 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١١		

میھاربا دعس دمحم ىقت 2188 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١١		

دومحم دمحا دومحم ىقت 2189 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	٨		

ضوع نیدلاءالع دیلو ىقت 2190 ةدجتسم   ٢٧	١	٢٨	١٥		

ةدجتسم  میھاربا نابعش رسای ىقت 2191  ١٠	١	١١	٧		

ىلع هللادبع ىرسی ىقت 2192 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٦		

العلاوبا حالص دمحا ایت 2193 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ةدجتسم  دومحم ىدمحم دمحا ریسیت 2194  ٢٠	٠	٢٠	٧		

دمحا فسوی جرف دومحم ایرث 2195 ةدجتسم   ٢٧	١	٢٨	١٨		

سورحم رافغلا دبع ىفطصم تانج 2196 ةدجتسم   ٢٧	٢	٢٩	١٩		

ةدجتسم  دمحا دمحا تحدم هللا ھنج 2197  ٢٥	٢	٢٧	٢٠		

ركب نیسح فرشا ھنج 2198 ةدجتسم   ١٣	١	١٤	١٢		

نامثع دمحم لامج ىنج 2199 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٠		

دمحم قیفوت دیس داھج 2200 ةدجتسم   ٢٤	٥	٢٩	١٥		

ظفاح میكحلادبع ىرسی داھج 2201 ةدجتسم   ١٦	٠	١٦	٨		

رباص ىفطصم دیعس هریوج 2202 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٠		

دمحم ىملح دمحا ھبیبح 2203 ةدجتسم   ٢٧	١	٢٨	١٤		

ةدجتسم  دمحا ریمس دمحا ھبیبح 2204  ٢٧	٥	٣٢	١٨		

لیعامسا دیس دمحا ھبیبح 2205 ةدجتسم  تاباصا	١٧	١٨	١	١٧  	

ىسرم ىقارع دمحا ھبیبح 2206 ةدجتسم   ٢٥	١	٢٦	١٠		

ةدجتسم  بطق بطق دمحا ھبیبح 2207  ٢٤	١	٢٥	١٢		

معنملادبع عیبر باھیا ھبیبح 2208 ةدجتسم  تاباصا	١٠	٢١	١	٢٠  	

دعس ركب نیدلا لامج ھبیبح 2209 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١٣		

دیس قزارلادبع رصانلادبع لامج ھبیبح 2210 ةدجتسم   ١٠	١	١١	١١		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

میادلادبع دیس دمحم لامج ھبیبح 2211 ةدجتسم   ٢٥	٦	٣١	١٢		

ىلع ىفنح رداقلادبع ىفنح ھبیبح 2212 ةدجتسم  تاباصا	٨	١٩	١	١٨  	

دمحم قیفوت قراط ھبیبح 2213 ةدجتسم   ١٥	٠	١٥	٩		

ىلع اطع لداع ھبیبح 2214 ةدجتسم   ١٣	٥	١٨	١٣		

قربلا ماما باھولادبع فطاع ھبیبح 2215 ةدجتسم  تاباصا	٧	١٢	٥	٧  	

نسح نابعش میحرلادبع ھبیبح 2216 ةدجتسم   ١١	١	١٢	١٣		

دمحم میھاربا معنملادبع ھبیبح 2217 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	١٣		

دماح دیعس رصانلادبع ھبیبح 2218 ةدجتسم   ١	١	٢	٩		

ىلع تاحرف ىلع ھبیبح 2219 ةدجتسم   ٢٢	٤	٢٦	١٧		

نسحملادبع هدبع ورمع ھبیبح 2220 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	١٩		

دمحا دمحم نسحم ھبیبح 2221 ةدجتسم   ٢٦	٩	٣٥	٢٠		

دوعسم دمحم میھاربا دمحم ھبیبح 2222 ةدجتسم   ١٥	٤	١٩	٢٠		

دمحم دمحا دمحم ھبیبح 2223 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٩		

ىزاغم نیسح دمحم ھبیبح 2224 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	١٣		

لاعلا دبع دومحم ریمس دمحم ھبیبح 2225 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	١٢		

ةدجتسم  دمحا ىحتف دمحم ھبیبح 2226 		١٢	١٨	غ	١٨ 

لالج دومحم دمحم ھبیبح 2227  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ	غ 

ایركز مشاھ دمحم ھبیبح 2228 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	١٠		

ماوز روصنم دومحم ھبیبح 2229 ةدجتسم   ٢٤	٣	٢٧	٢٠		

ةدجتسم  زیزعلادبع ىداھلادبع ىفطصم ھبیبح 2230  ١٢	١	١٣	١٢		

لضفلاوبا دومحم رصان ھبیبح 2231 ةدجتسم   ٢٨	٧	٣٥	٢٥		

ھعمج ىحتف بیجن ھبیبح 2232 ةدجتسم   ٢٧	١	٢٨	٢١		

زارد دیمحلا دبع میھاربا رازن الح 2233 ةدجتسم   ١٥	٤	١٩	١٠		

ىجنم دمحم باھیا نانح 2234 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

عایبلا دمحم دمحا ىلع دیعس نانح 2235 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٦		

ناضمر دمحم دومحم نانح 2236 ةدجتسم   ٧	١	٨	١١		

دمحم میھاربا دیسلا نینح 2237 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	١٠		

ىلع دمحم ناضمر نینح 2238 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	١٤		

ةدجتسم  هللادبع زیزعلادبع نینح 2239  ٢٤	٢	٢٦	١٤		

دمحا دومحم نیدلاءالع نینح 2240 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٤		

توتلش میھاربا ىلع دمحم نینح 2241 ةدجتسم   ١٣	٢	١٥	١١		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

دمحا ىرصب دمحم دومحم نینح 2242 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٠		

دمحا ىلوتم ىفطصم نینح 2243 ةدجتسم   ١٢	٣	١٥	١٠		

دیسلا جاجح دیلو نینح 2244 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	١٠		

میامعلا وبا روصنم میامعلا وبا هایح 2245 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١١		

ىوجدلا ىكذ دمحا ماشھ دمحا هایح 2246 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٧		

براحم دومحم میھاربا ھجیدخ 2247 ةبسار   ١٨	١	١٩	٩		

ةدجتسم  دیسلا دمحم لیعامسا ھجیدخ 2248  ٢١	١	٢٢	١١		

دلاخ نیسح دلاخ دولخ 2249 ةدجتسم   ١٠	١	١١	٧		

يحیلط داوجلادبع دلاخ دولخ 2250 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	٨		

ةدجتسم  دومحم دومحم ریمس دولخ 2251  ١٥	٣	١٨	٩		

میھاربا دیسلا قراط دولخ 2252 ةدجتسم   ١١	٢	١٣	١٢		

ناطلس دیعسلا ظیفحلادبع قراط دولخ 2253 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	١١		

حوتفلا وبا زیزعلادبع دمحم دولخ 2254 ةدجتسم   ١٦	٢	١٨	١٠		

میھاربا نیما دومحم دولخ 2255 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دیمحلادبع دمحم راتخم دولخ 2256  نم 
جراخلا 		٩	غ	غ	غ 

نسح دمحم سابع حودمم دولخ 2257 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ىحتف لالج میھاربا ایلاد 2258 ةدجتسم   ١٦	٣	١٩	١١		

نسحلا وبا دمحا فرشا ایلاد 2259 ةدجتسم   ١٣	٣	١٦	٨		

دمحا ىلع دلاخ ایلاد 2260 ةبسار  		غ	٣	غ	٣ 

ضوعم دومحم دمحا دومحم اناد 2261 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	١٤		

ىفطصم ىلع فرشا ءاعد 2262 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ةدجتسم  دمحم دیمحلا دبع لماك ءاعد 2263  ١٤	١	١٥	١٠		

دمحا نیدلا حالص دمحم ءاعد 2264 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١١		

دمحا روصنم دیسلا ایند 2265 ةدجتسم   ١٤	٠	١٤	٨		

دومحم دیسلا دلاخ ایند 2266 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٤		

دمحم لاعلادبع دیس ایند 2267 ةدجتسم   ٢٨	٦	٣٤	٢١		

دھاجم ىلع حالص ایند 2268 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٢		

بطق دمحم فطاع ایند 2269 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ىودب ھیطع ىودب ھیطع ایند 2270 ةدجتسم   ٢٢	٨	٣٠	١٣		

نسح دمحم ىدجم ایند 2271 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٣		

ىسوم ىلع ىقوش ىناھ ایند 2272 ةدجتسم   ٢٦	٦	٣٢	١٨		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

ةدجتسم  دمحم دومحم ىفطل بھد 2273  ٢١	٤	٢٥	١١		

خیشلا نسح دلاخ تلود 2274 ةبسار   ١٤	٠	١٤	٨		

ضوع نیما فرشا اناید 2275 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	١٠		

دوصقملادبع میھاربا ماشھ اناید 2276 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٠		

دمحا نیمالا دمحم میھاربا ھمید 2277 ةدجتسم   ١	٢	٣	٥		

عیمسلادبع قوراف دمحا انید 2278 ةدجتسم   ١٥	٥	٢٠	٩		

ھنوسح ىبرعلا دیسلا نمیا انید 2279 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	٩		

دیسلا باھولادبع لامج انید 2280 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٩		

باوتلادبع دمحم دلاخ انید 2281 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	١١		

هللادبع دمحم ناضمر انید 2282 ةبسار   ٨	٢	١٠	٦		

ةدجتسم  دارم دیس ىماس انید 2283  ١٩	٢	٢١	١١		

ةدجتسم  میھاربا ىمھف دیس انید 2284  ١٦	٢	١٨	٩		

دمحم نیدلا ىحم نسحم انید 2285 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	١٠		

ىنھم دیرف دمحم انید 2286 ةدجتسم   ٥	١	٦	٩		

ةدجتسم  دیسلا نارمع دیسلا انار 2287  ١٨	٢	٢٠	١٠		

دمحم دمحا نیدلا حالص انار 2288 ةبسار  تاباصا	٨	٩	١	٨  	

رصن دمحا قلاخلادبع ءالع انار 2289 ةدجتسم   ١٨	٤	٢٢	١٢		

2290 
 نیدلا ماصع حودمم انار
لماكزیزعلادبع ةدجتسم   ١٨	٤	٢٢	١٢		

يبنلادبع يلع دمحم ادنار 2291 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	١٤		

ةدجتسم  ملاس ملاس میھاربا اینار 2292  ١٦	١	١٧	٨		

ىنویسب حاتفلادبع دمحا اینار 2293 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١٩		

لبش دمحا حلاص اینار 2294 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٠		

میھاربا ىلع دمحم ھماسا بابر 2295 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	١٠		

ھط دمحم قراط ىبر 2296 ةدجتسم  	 تاباصا	٥	٥	غ	٥ 

میھاربا لیلخ ىفطصم دمحا باحر 2297 ةدجتسم   ٢٠	٦	٢٦	١٢		

ىوسیع میھاربا ىریخ باحر 2298 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٠		

نامیلس دمحم فرشا ھمحر 2299 ةدجتسم   ٢٤	٥	٢٩	١٥		

نارھم دمحا ىفنح نمیا ھمحر 2300 ةدجتسم   ٢٥	٧	٣٢	١٨		

يلع دمحم دلاخ ھمحر 2301 ةدجتسم   ٢٥	٩	٣٤	١٦		

ھیطع دمحم توفص ھمحر 2302 ةبسار  		غ	٥	غ	٥ 

نیسح ىلع لداع ھمحر 2303 ةدجتسم   ٢٤	٩	٣٣	١٧		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

ةدجتسم  دیس لامك لداع ھمحر 2304  ١٦	٠	١٦	١٠		

دیس ظوفحم دیمحلادبع ھمحر 2305 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	٩		

دیسلا دمحا لامك ماصع ھمحر 2306 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٥		

ىسوم دیعس سورحم ھمحر 2307 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٢		

فسوی ىنالیك دمحا دمحم ھمحر 2308 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١١		

ةدجتسم  میھاربا رونا دمحم ھمحر 2309  ٢٨	١٠	٣٨	١٤		

دمحم ھتاحش دمحم ھمحر 2310 ةدجتسم   ٢٠	٠	٢٠	٦		

دمحم ىفطصم دمحم ھمحر 2311 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	٨		

نیسح ملیوس دومحم ھمحر 2312 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٣		

معنملا دبع نسح ىفطصم ھمحر 2313 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٣		

فسوی میھاربا فسوی ھمحر 2314 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	١٢		

دمحم ىفطصم دیعس اشر 2315 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١١		

ةدجتسم  ىعرم ھط دمحم هدیشر 2316  ٢٥	١	٢٦	١١		

دمحا دیس ىلع دمحا ىوضر 2317 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	٩		

ناضمر دمحم دمحا ىوضر 2318 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٠		

ھبیش فسوی فرشا ىوضر 2319  نم 
جراخلا 		١٣	غ	غ	غ 

دمحا دمحم ىبرع ىوضر 2320 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٣		

ىمویب معنملادبع دمحم ىوضر 2321 ةدجتسم   ٢٨	٢	٣٠	١٣		

ةدجتسم  سینولا دبع دمحم دومحم ىوضر 2322 تاباصا	١١	٢٤	١	٢٣  	

ةدجتسم  دمحا سابع راتخم ىوضر 2323  ٢١	٢	٢٣	٨		

2324 
 دبع حودمم دمحا مراكم ىوضر
فیطللا ةدجتسم   ٢٨	٤	٣٢	١٨		

ھعمج نابعش ھماسا انر 2325  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ	غ 

يلع يزوف ربج انر 2326 ةدجتسم   ٢٧	١	٢٨	١٥		

ىفویسلا دمحم معنملادبع دمحم انر 2327 ةدجتسم   ٢٨	٤	٣٢	١٥		

كوربم نیسح ھماسا نینر 2328 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١١		

ىدابع ىلع دمحا ناور 2329 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٨		

دمحم دومحم دمحا ناور 2330 ةدجتسم  تاباصا	٨	٢٢	١	٢١  	

كوربم نیسح ھماسا ناور 2331 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٣		

رامع دمحا میظعلادبع ھماسا ناور 2332 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	٩		

ىلع ىلع فرشا ناور 2333 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٠		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

يسرم ىدمح رمات ناور 2334 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٠		

دمحم دمحم نسح ناور 2335 ةبسار   ١٥	١	١٦	٨		

يربربلا دمحم يفطصم اضر ناور 2336 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	٩		

دمحم بیعش ایركز ناور 2337 ةدجتسم   ٢١	٦	٢٧	١٢		

مشاھ دمحم حماس ناور 2338 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	٩		

دمحم دیس رھاظلادبع قراط ناور 2339 ةدجتسم   ١٨	٢	٢٠	٩		

ىعفاش ىزوف رھاط ناور 2340 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٢		

راصن هللا فلخ فطاع ناور 2341 ةدجتسم   ٢١	٧	٢٨	١٥		

میلس بلطملادبع لیلجلادبع ناور 2342 ةدجتسم   ١٩	٤	٢٣	٩		

لامج دمحم ىلع ناور 2343 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١٩		

دمحم نسح ناضمر دمحم ناور 2344 ةدجتسم  تاباصا	١٧	٣٢	٧	٢٥  	

دومحم دیعس دمحم ناور 2345 ةدجتسم   ١٥	٠	١٥	١١		

دمحا حلاص دمحم ناور 2346 ةدجتسم   ٢٥	٨	٣٣	١٠		

لیعامسا دیمحلادبع دمحم ناور 2347 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٠		

دومحم دیمحلادبع دومحم ناور 2348 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١١		

دیسلا ھیجو ىناھ ناور 2349 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٩		

دمحا ىدمح ماشھ ناور 2350 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	١٦		

میھاربا قداص دیس دیلو ناور 2351 ةدجتسم   ١٨	٤	٢٢	١١		

میركلادبع ىملح رسای ناور 2352 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	٨١ 		

 میكحلادبع دمحم رسای ناور 2353
سینولادبع ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٩		

ىلع دمحم رسای ناور 2354 ةدجتسم   ٢٨	٦	٣٤	١٨		

2355 
 نینسح لماك دمحم دمحم ناشور
ةدجتسم  ھتاحش  ١٥	٢	١٧	١٤		

ىدجنلا اطع میھاربا ھضور 2356 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	٩		

ىوامشع دمحم روصنم ھضور 2357 ةدجتسم   17	٢	١٩	١٢		

بولسم دومحم دمحم ادیفور 2358 ةدجتسم   25	٢	٢٧	٢٠		

دومحم میظعلادبع ریمس ءاسیمور 2359 ةدجتسم   23	١	٢٤	١٥		

دمحم دیشرلادبع میھاربا ادیور 2360 ةدجتسم   22	٢	٢٤	١٥		

حلاص ىعافر دمحا ادیور 2361 ةدجتسم   21	١	٢٢	١٦		

ةدجتسم  دومحم نسح دومحم ادیور 2362  21	٣	٢٤	١٢		

فسوی ھیطع فسوی ادیور 2363 ةدجتسم  		غ	١	غ	1 
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

لدخلا ىلع دمحم ماشھ ھنیور 2364 ةدجتسم   26	٢	٢٨	١٧		

دیجملا دبع دیع دیسلا ىؤر 2365 ةدجتسم   25	٢	٢٧	١٩		

ىلع روصنم نمیا ىؤر 2366 ةدجتسم   21	١	٢٢	١١		

رتنع نسح دمحا ھیؤر 2367 ةدجتسم   3	٤	٧	٩		

ةدجتسم  فیطللادبع دومحم ىسوم میر 2368  20	١	٢١	١٢		

ىلع ىقوسدلا میھاربا دمحا دانیر 2369 ةدجتسم   17	١	١٨	١٠		

ھط ىحتف ھعمج ماھیر 2370 ةدجتسم   26	١٠	٣٦	٢٠		

دمحم دمحا دلاخ ماھیر 2371 ةدجتسم   20	١	٢١	٨		

دمحم ناضمر بلطملادبع ماھیر 2372 ةدجتسم   14	١	١٥	٦		

ىرادنب ىلع دمحا دلاخ ناییر 2373 ةبسار  		غ	٣	غ	3 

شوھلا حالص میھاربا بنیز 2374 ةدجتسم   10	١	١١	٩		

دمحم دیسلا دمحا بنیز 2375 ةدجتسم   23	٤	٢٧	١٢		

میھاربا دومحم دیس دمحا بنیز 2376 ةدجتسم   24	٣	٢٧	١٤		

دمحا زیزعلادبع دیس بنیز 2377 ةدجتسم   16	٢	١٨	١١		

دمحم لیعامسا معنملادبع دیس بنیز 2378 ةدجتسم   16	١	١٧	٩		

لامك دومحم ىداش بنیز 2379 ةدجتسم   6	١	٧	٩		

طیغلا وبا بطق دمحم حالص بنیز 2380 ةدجتسم   19	١	٢٠	١٦		

ىلع معنملادبع دمحم بنیز 2381 ةدجتسم   26	٢	٢٨	١٧		

ىوانشلا دمحم فسوی بنیز 2382 ةدجتسم   26	٥	٣١	١٣		

دومحم دمحا سنوی بنیز 2383 ةدجتسم   19	١	٢٠	١١		

میحرلادبع دیس میھاربا هراس 2384 ةدجتسم   24	٤	٢٨	١١		

نامیلس عیرسوبا دمحا هراس 2385 ةدجتسم   19	١	٢٠	٩		

دمحا نیناسح دمحا هراس 2386 ةدجتسم   25	٨	٣٣	١١		

ىسوم حاتفلا دبع دمحا هراس 2387 ةدجتسم   21	٣	٢٤	٨		

لیعامسا مالسلادبع لیعامسا هراس 2388 ةدجتسم  		٨	١٥	غ	15 

بیدلا نسح دیسلا دیسلا هراس 2389 ةدجتسم   23	٧	٣٠	٩		

قیفوت ضایر ىدمح هراس 2390 ةبسار   21	١	٢٢	١٢		

حلاص دمحم قوراف دلاخ هراس 2391 ةدجتسم   26	٥	٣١	١٦		

نمحرلادبع دمحا تفار هراس 2392 ةدجتسم   23	١	٢٤	١٢		

دمحا دمحا مالس هراس 2393 ةدجتسم   18	٢	٢٠	٨		
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يسرم دیعس دیس هراس 2394 ةدجتسم   25	٣	٢٨	١٤		

ةمالس بیجن ىحبص هراس 2395 ةدجتسم   25	٦	٣١	١٤		

ىوار مساقلا وبا دیمحلادبع هراس 2396 ةدجتسم   24	٤	٢٨	٨		

ىرشع دمحا دمحم معنملادبع هراس 2397 ةدجتسم   25	١	٢٦	٧		

نیسح دمحا رصانلادبع هراس 2398 ةدجتسم   22	٢	٢٤	١٠		

ةدجتسم  نسح ىریخ ىلغرف هراس 2399  20	٢	٢٢	١٠		

انح سورضوات لماك هراس 2400 ةدجتسم   19	٤	٢٣	٦		

ىزاجح دمحم دیع رھام هراس 2401 ةدجتسم   26	٩	٣٥	١٦		

ناملاس دیس دمحم هراس 2402 ةدجتسم   26	٦	٣٢	١٦		

دمحم لامج حالص دمحم هراس 2403 ةدجتسم   22	٣	٢٥	١١		

ةدجتسم  دمحا ىسرم ىفطصم هراس 2404  26	٨	٣٤	٢٠		

دمحم دیسلا ركاش روصنم هراس 2405 ةدجتسم   25	٣	٢٨	١٧		

ةدجتسم  دومحم دوجوملادبع دیلو هراس 2406  21	١	٢٢	١٢		

اضر دمحم رسای هراس 2407 ةدجتسم   23	٣	٢٦	١٥		

لماك دیعس ملاس ىلاس 2408 ةدجتسم   20	٢	٢٢	١٤		

دمحم میحرلادبع ىفطصم ھیماس 2409 ةدجتسم   22	١	٢٣	١٢		

دعسا رھام دالیم ىدناس 2410 ةدجتسم   25	٤	٢٩	١٨		

دمحا ىنسح دمحم هدجس 2411 ةدجتسم   23	١	٢٤	١٣		

لماك لالج دمحم لماك ىجس 2412 ةدجتسم   24	٤	٢٨	١٥		

ىواكم نسح دمحم رحس 2413 ةدجتسم   25	٢	٢٧	١٣		

 زیزعلادبع دیمحلادبع فطاع لیبسلس 2414
دمحم ةدجتسم   26	٣	٢٩	٩		

دمحا راتسلادبع ىحتف لیبسلس 2415 ةدجتسم   24	١	٢٥	٩		

فسوی ىرجنف قحسا ایفلس 2416 ةدجتسم   20	٣	٢٣	١١		

میلس يفطصم نسح میھاربا ىملس 2417 ةدجتسم   24	١	٢٥	٨		

نیسح ىبون رباج دمحا ىملس 2418 ةدجتسم   20	١	٢١	٩		

دامح دمحم دمحم ھماسا ىملس 2419  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ غ 

دیمحلادبع دمحا رصانلادبع لامج ىملس 2420 ةدجتسم   ٢٣	٣	٢٦	٨		

دیسلا ىحتف لامج ىملس 2421 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

دیمحلادبع ىداھلادبع ھعمج ىملس 2422 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	٨		
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نادمح دیمح نادمح ىملس 2423 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٤		

نسح ىلع میھاربا دلاخ ىملس 2424 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١٢		

دیمحلادبع نیسح دلاخ ىملس 2425 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٨		

ةدجتسم  دمحم دومحم دلاخ ىملس 2426  ٢٣	٤	٢٧	١٠		

ھبر دبع دمحم دومحم دلاخ ىملس 2427 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١٢		

دیسلا دوعسم عیبر ىملس 2428 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دومحم ناوضر بجر ىملس 2429 ةبسار   ١٦	١	١٧	٨		

دمحم زیزعلا دبع حماس ىملس 2430 ةدجتسم   ٢٦	٥	١٣ 	١٤		

ةدجتسم  طسابلا دبع دومحم دیعس ىملس 2431  ٢٤	٤	٢٨	١٣		

میھاربا دمحا دیس ىملس 2432 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٤		

قزارلا دبع ىحتف فیرش ىملس 2433 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	٨		

دومحم نسح دمحا قراط ىملس 2434 ةدجتسم   ٢٥	٥	٣٠	١٢		

ىنارخفلا قلاخلادبع ھط ىملس 2435 ةدجتسم   ٢٦	٥	٣١	١٦		

لیعامسا نامیلس لداع ىملس 2436 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٣. 		

ىفطصم ىلوملادبع فطاع ىملس 2437 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٥		

لیلخ ماما بیبح ىبرع ىملس 2438 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

فیس دمحم فیس ماصع ىملس 2439 ةدجتسم   ٢٧	٣	٣٠	١٧		

رصنلا فیس دمحا ءالع ىملس 2440 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٥		

ىلع لداع ىلع ىملس 2441 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٢		

دیسلا دبع دمحم نیدلا دامع ىملس 2442 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١١		

نیسح دیجملادبع داؤف ىملس 2443 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٢		

نسح دمحم ماما دمحم ىملس 2444 ةدجتسم   ٢٨	٩	٣٧	١٨		

سینولادبع ىطاعلادبع دمحم ىملس 2445 ةدجتسم   ٢٨	٤	٣٢	١٥		

دمحم زیزعلادبع دمحم ىملس 2446 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٥		

ىداھلادبع هللادبع دمحم ىملس 2447 ةدجتسم   ٢٥	١	٢٦	١٥		

نیسحوبا داؤف دمحم ىملس 2448 ةدجتسم   ٢٥	٥	٣٠	١٥		

ةدجتسم  ملاس ىلع دومحم ىملس 2449  ٢٤	٤	٢٨	١٢		

میھاربا ىنویسب حودمم ىملس 2450 ةدجتسم   ٢٨	١	٢٩	١٧		

رورس دمحأ دمحم ىسوم ىملس 2451 ةدجتسم   ٢٦	٤	٣٠	١٢		

ةبلط دومحم دمحم ماشھ ىملس 2452 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	٥		

ىفنح دومحم دیعس ىولس 2453 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٠		

دیس دیس ىلع قیاف ىولس 2454 ةبسار  		٥	٠	٠	غ 
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

نیما نسح دمحم ىولس 2455  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ	غ 

دمحم میھاربا دمحا امس 2456 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١٢		

لیلخ دمحم نامیلس امس 2457 ةدجتسم   ٢٣	٨	٣١	١٢		

ىقوسد داج لالط امس 2458 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٠		

حلاص حاتفلادبع ءالع امس 2459 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٧		

قزارلادبع ىلع دمحم امس 2460 ةدجتسم   ٢٣	٠	٢٣	٧		

نیسحوبا داؤف دمحم امس 2461 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	٩		

ىلع رباص ماشھ امس 2462 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	٨		

ةدجتسم  دمحا سابع نیدلا حالص ءامس 2463  ١٧	١	١٨	٧		

ىلع ىفطصم نیسح روصنم ءامس 2464 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	٨		

دیز دمحم دیز رمس 2465 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	٩		

يتانز دمحم مرك رمس 2466 ةدجتسم   ٢٣	٨	٣١	١٠		

نسح نسحملا دبع نسح هریمس 2467 ةدجتسم   ٢٢	٠	٢٢	١١		

ىسرم ىفطصم دیلو هریمس 2468 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٠		

دیجملادبع ایركز حماس ھیمس 2469 ةدجتسم   ١٩	٤	٢٣	٩		

ىلع دمحم لماك فطاع ھیمس 2470 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ماما نسح نیدلا ماسح سدنس 2471 ةدجتسم   ٢٦	٨	٣٤	١٧		

دیمحلادبع دمحم نیدلا حالص سدنس 2472 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	٩		

داج دیسلا حالص سدنس 2473 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١١		

دومحم دمحا ماصع سدنس 2474 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٧		

میھاربا میحرلا دبع میھاربا اھس 2475 ةدجتسم   ٢٢	٤	٢٦	١١		

هللادبع دیس دمحا ھلیھس 2476 ةدجتسم   ٣	٠	٣	٥		

دمحم قوراف مالسا ھلیھس 2477 ةدجتسم   ٢٥	١	٢٦	١٤		

داؤف دمحم فرشا ھلیھس 2478 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٨		

نالسر دیسلا مزاح ھلیھس 2479 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	٨		

دومحم میظعلادبع ىزاجح ھلیھس 2480 ةدجتسم   ٢	١	٣	٦		

دحاولا دبع قداص دلاخ ھلیھس 2481 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	٧		

نیوز دمحا دمحا هللادبع ھلیھس 2482 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٠		

دیعس دمحم دمحم ماصع ھلیھس 2483 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٨		

ظفاحلادبع دمحا دمحم ھلیھس 2484 ةدجتسم   ١٠	١	١١	٦		

نیربجلا دمحم دمحا دمحم ھلیھس 2485 ةبسار   ١٩	٥	٢٤	٩		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

هرامع ىلع دمحم لئاو ھلیھس 2486 ةدجتسم   ٢	٠	٢	٥		

نسح دعس دیلو ھلیھس 2487 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٨		

دمحم دمحم دیس ھموس 2488  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ	غ 

بیصن بیتر لیئومص نومیس 2489 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٩		

دیس يفطصم دمحا قورش 2490 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	٩		

نسح ىلع نسح ظفاح قورش 2491 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٠		

دمحم ناضمر ىدمح قورش 2492 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٩		

دمحم ناسح دیعس قورش 2493 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	٩		

هللادبع نمحرلادبع هللادبع قورش 2494 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحا فلخ دمحا ءالع قورش 2495 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	٧		

دمحا دومحم ىلع قورش 2496 ةدجتسم   ٢٢	٩	١٣ 	١١		

دماح دومحم ىدجم قورش 2497 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	٨		

داوجلادبع معنملادبع دمحم قورش 2498 ةدجتسم   ١٩	٧	٢٦	٧		

دوجوملادبع قوراف دمحم قورش 2499 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٠		

ىنغلا دبع دومحم دمحم قورش 2500 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	٩		

ىفطل دمحا لامج دومحم قورش 2501 ةدجتسم   ١٤	٢	١٦	١١		

دمحا نسح دومحم قورش 2502 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	٧		

دیمحلا دبع دمحم راتخم قورش 2503 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٦		

ىلع داوجلا دبع ىفطصم قورش 2504 ةدجتسم   ١	٢	٣	٩		

رماع دمحم ىناھ قورش 2505 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١١		

دمحا ىوادنھ ىیحی ھفیرش 2506 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	٨		

ةدجتسم  لیعامسا میھاربا فرشا نیرش 2507  ٢٢	٤	٢٦	٨		

ةدجتسم  اضر دمحم دمحا سمش 2508  ١٨	١	١٩	٨		

ىنرق ىنسح فرشا سمش 2509 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٣		

دامح نیدلادعس ىواقرش سمش 2510 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	٩		

میھاربا ىطاعلا دبع بوھیم سمش 2511 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	١٢		

نینسحلا ىنامیلا میھاربا دھش 2512 ةدجتسم   ٢٨	٣	٣١	١٦		

رافغلادبع رباص میھاربا دھش 2513 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	٧		

دمحا جارف دمحا دھش 2514 ةدجتسم   ١٣	٧	٢٠	٧		

فیطللا دبع دمحم دیسلا دھش 2515 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	٩		

نامیلس ىسرم باھیا دھش 2516 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	٩		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   
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سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
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يھفشلا  
(	١٠	)	
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 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

دمحا دامح ماصع دھش 2517 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	٧		

دومحم دمحم لیعامسا دمحم دھش 2518 ةدجتسم   ١٣	١	١٤	٩		

ىلوخلا دمحا دومحم دھش 2519 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٧		

دمحم نسح ىناھ دھش 2520 ةدجتسم   ٢٨	٧	٣٥	١٦		

نیسح دمحا نمیا قوش 2521 ةدجتسم  تاباصا	١٢	١٤	٢	١٢  	

ةدجتسم  بیدلا ىلع زیزعلادبع ىلع نیریش 2522  ٢٥	٤	٢٩	١٦		

دومحم ىفطصم فرشا ءامیش 2523 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

رفعج دمحم میھاربا تورث ءامیش 2524 ةدجتسم   ١٢	١	١٣	١٢		

ىلع دمحم نادمح ءامیش 2525 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ىفطصم دمحا دمحم ىعافر ءامیش 2526 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دیسلا ينسح يدجم ءامیش 2527 ةدجتسم  تاباصا	١٤	٣٢	٧	٢٥  	

دمحم نامعن ماشھ ءامیش 2528 ةدجتسم   ٢٤	٥	٢٩	١٦		

ةدجتسم  دمحم دیس دمحم نیرباص 2529  ٢٦	٤	٣٠	١٣		

يلابج هاللادبع رباص افص 2530 ةدجتسم   ٢٢	٤	٢٦	١١		

ىفطصم دیسلا نمیا ءافص 2531 ةدجتسم   ٢٦	٧	٣٣	١٨		

دمحم شیاع دیس ءافص 2532 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٤		

ىداھلادبع دمحم رصان ھیفص 2533 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٠		

ىطعملادبع حلاص میھاربا ىحض 2534 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	١٢		

نسح دومحم دمحا ىحض 2535 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١٦		

میھاربا لیعامسا ىدجم ىحض 2536 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٦		

میھاربا ھتاحش دیس ىض 2537 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	١٥		

يقوسدلا دمحم دیلو ىض 2538 ةدجتسم   ٢٧	٦	٣٣	٢٠		

عقیرب دومحم دیسلا دیعس ریبع 2539 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٧		

ىلع نسح ىدشر هزع 2540 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٥		

میھاربا بیرغ ىطاعلادبع هزع 2541 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	٢٢		

دمحم ىنیسحلا نسحم هزیزع 2542 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١٨		

دمحم ىلع دلاخ ءامصع 2543 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٨		

دماح هللادبع ىفطصم الع 2544 ةدجتسم   ٢٦	٤	٣٠	١٨		

دمحا دومحم رھاظلادبع ءایلع 2545 ةدجتسم   ١٣	١	١٤	١٤		

ىعافر دمحم دومحم دیعس دومحم دھع 2546 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١٤		

بجر دمحا بجر هداغ 2547 ةبسار  تاباصا	١٣	١٨	٥	١٣  	

نسحملادبع حاتفلادبع نیسح نتاف 2548 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٦		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

میھاربا دمحم دعس نتاف 2549 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	١٤		

میھاربا نیما میھاربا ھمطاف 2550 ةدجتسم   ٥	١	٦	٩		

نارمع ىكذ ھماسا ھمطاف 2551 ةدجتسم   ٥١ ٥١	غ	 	٥١ تاباصا	 	

دیس نیسح دمحا ءارھزلا ھمطاف 2552 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٥		

دعس زیزع دلاخ ءارھزلا ھمطاف 2553 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١٣		

دمحا نمحرلادبع ءالع ءارھزلا ھمطاف 2554 ةدجتسم  تاباصا	١١	١٣	٢	١١  	

 ىفطصم حودمم ءارھزلا ھمطاف 2555
ىواقرش ةبسار   ٦	٢	٨	١٠		

میھاربا لیعامسا باھیا ھمطاف 2556 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٦		

عواطم داؤف لامج ھمطاف 2557 ةدجتسم   ٢٨	٥	٣٣	٢٣		

 دیسلا دمحم نیدلا ماسح ھمطاف 2558
يفطصم ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٨		

میھاربا مالسلادبع اضر ھمطاف 2559 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

قزارلا دبع ھمالس دیس ھمطاف 2560 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٨		

ىمھف دمحا فطاع دمحم ماصع ھمطاف 2561 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٤		

نامعن دیسلا سورحم ھمطاف 2562 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	١٨		

نمحرلا دبع دمحا دمحم ھمطاف 2563 ةدجتسم   ٢٤	٨	٣٢	١٧		

سابع دمحم دمحم ھمطاف 2564 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	١١		

دمحا دمحا دعس دومحم ھمطاف 2565 ةدجتسم   ١٧	٥	٢٢	١٣		

میحرلادبع بوجحم دیس ھیحتف 2566 ةدجتسم   ٢٨	٩	٧٣ 	٢٣		

العلا وبا قوراف العلا وبا حرف 2567 ةدجتسم   ١١	١	١٢	١٣		

العلا وبا دمحا لامج حرف 2568 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٢		

حلاص دمحم دمحا حلاص حرف 2569 ةدجتسم   ٢٧	٩	٣٦	١٦		

يكز دمحا قراط حرف 2570 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٤		

حاتفلا دبع ریمس قراط حرف 2571 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	٩		

بیرغ دمحم قراط حرف 2572 ةدجتسم   ١١	١	١٢	١٠		

دمحم ىقوش ئراط حرف 2573 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١٢		

دمحم دمحا دمحم نسحم حرف 2574 ةدجتسم   ٢٧	٨	٣٥	١٥		

حلاص دمحم دمحا دمحم حرف 2575 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٦		

میلس ىحی دمحم حرف 2576 ةدجتسم   ٢٤	٥	٢٩	١٦		

ةدجتسم  فرش دیس دمحم دومحم حرف 2577  ٢٢	٢	٢٤	١٢		

ىسرم عیمسلادبع ىقوش مثیھ حرف 2578 ةبسار   ٢٠	١	٢١	١٣		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

دمحم اطع ریخ دمحم ھحرف 2579 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١٢		

دمحم نسح دیلو ھحرف 2580 ةدجتسم   ٥	١	٦	٩		

ىیحی دمحا دمحم دلاخ لایرف 2581 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	١٣		

ىلع سابع دمحا هدیرف 2582 ةدجتسم   ١٨	٠	١٨	٨		

ةدجتسم  زیزعلا دبع دمحم فیرش هدیرف 2583  ٢٣	١	٢٤	١٤		

دمحم رونا دمحم هدیرف 2584 ةدجتسم   ٢٥	٦	٣١	١٧		

ھیطع ىداھلادبع دمحم هدیرف 2585 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١٠		

نسح فسوی دمحم هدیرف 2586 ةدجتسم   ٢٤	٣	٢٧	١١		

ثیغم رمع رصان هدیرف 2587 ةدجتسم  تاباصا	٢٠	٢١	١	٢٠  	

دمحا دمحم ىزوف ماصع زوریف 2588 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١١		

لیباھ لامك ىلدع انیتسیرك 2589 ةدجتسم   ١٦	٢	١٨	١٠		

بجر دمحم دمحم دجام نامیرك 2590 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	٨		

ىودعلا دمحم دومحم دمحا ھمیرك 2591 ةدجتسم   ١٨	٤	٢٢	١٤		

راسك نسح فرشا ھمیرك 2592 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٥		

دومحم ىزوف رسای ىزنك 2593 ةدجتسم   ١٣	١	١٤	٩		

زیزعلادبع ناضمر رصان زونك 2594 ةدجتسم   ١٠	١	١١	٨		

دمحم فوؤرلادبع دمحم سیمال 2595 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	١٧		

نسح ىنالیك ىماس ىنبل 2596 ةبسار   ١٢	١	١٣	١١		

دمحم ناولع دمحا باھیا نیجول 2597 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٩		

قزیور ىلع دمحم فیرش ھلیل 2598 ةدجتسم   ١٢	١	١٣	١٢		

ةدجتسم  دومحم طسابلادبع رماع ىلیل 2599  ١٣	١	١٤	٩		

مھدیس ىعمل سجرج انیترام 2600 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

سردات نیماینیب تورث ایرام 2601 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٩		

رمات ھیطع رمات نایرام 2602 ةدجتسم   ١٧	٥	٢٢	١٤		

روصنم رخاز ىریخ انیرام 2603 ةدجتسم   ١٠	٣	١٣	١٠		

ىسیع رمع میھاربا حلاص ناھیرام 2604 ةدجتسم   ٢٦	٤	٣٠	١٩		

ةدجتسم  ملاس رباج لداع ھسام 2605  ١٨	١	١٩	١٤		

ھعمج حاتفلادبع دیس زانیھام 2606 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٩		

میھاربا لالج لیلخ ایام 2607 ةدجتسم   ١٥	٨	٢٣	١٥		

سورحم ىدنش ىدنش ىدنش لداع ایام 2608 ةدجتسم   ١٢	٤	١٦	١١		

رصانلادبع يلع ردان ایام 2609 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	١٤		

حجار دمحم ةزمح جرف ماشھ ھبوبحم 2610 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٦		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

هرطم دواد دمحا مارم 2611 ةدجتسم   ١٧	٤	٢١	١٤		

میھاربا میھاربا ىبرع مارم 2612 ةدجتسم   ١٥	٣	١٨	١٢		

رونا رافغلادبع رسای هورم 2613 ةدجتسم   ١	١	٢	٥		

ىرواغملا دمحا میھاربا میرم 2614 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٤		

میحرلادبع دمحا دمحا میرم 2615 ةدجتسم   ٢١	٢	٢٣	١٦		

ىقوسد ھط ریمس دمحا میرم 2616 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٣		

دمحا لاعلادبع دمحا میرم 2617 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	١٦		

دمحم دومحم دمحا میرم 2618 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٠		

دمحا نامیلس ھماسا میرم 2619 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٢		

حاتفلادبع دمحم ھماسا میرم 2620 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١١		

ىدھش میھاربا نیما میرم 2621 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	١٢		

ظفاحلادبع ىقوش نمیا میرم 2622 ةدجتسم   ١٦	١	١٧	٩		

قیدص حالص نمیا میرم 2623 ةدجتسم  تاباصا	١٦	١٦	غ	١٦  	

دومحم ىفطصم نمیا میرم 2624 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٨		

دمحم دمحم رمات میرم 2625 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٧		

ةدجتسم  ىلوتم رداقلادبع ماسح میرم 2626  ١٦	١	١٧	١١		

ىماطسب قوراف نسح میرم 2627 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٠		

رطاخ دمحم دیسلا دلاخ میرم 2628 ةبسار   ١٨	١	١٩	١١		

دیمحلادبع دمحم دلاخ میرم 2629 ةدجتسم   ١	١	٢	١١		

ھط ىفطصم دلاخ میرم 2630 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٦		

لیعامسا دومحم تفار میرم 2631 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٣		

فسوی نمحرلادبع دیس میرم 2632 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	١٢		

دمحم باھولادبع دیس میرم 2633 ةدجتسم  تاباصا	١٩	٢٣	٣	٢٠  	

ىوقلادبع ىركف حالص میرم 2634 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٨		

ضایر دمحم قراط میرم 2635 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١٨		

دیمحلادبع دمحم قراط میرم 2636 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٣		

ىسوم لیلخ تیخب لداع میرم 2637 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	٨		

يلوتم دمحم لداع میرم 2638 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١١		

مدا دیسلا فطاع میرم 2639 ةدجتسم   ٢٢	٦	٢٨	١٣		

دیجملادبع میركلادبع دیجملادبع میرم 2640 ةدجتسم   ٣	١	٤	٨		

لیلخ دمحم دمحم هدبع میرم 2641 ةدجتسم   ٢٧	٢	٢٩	١٢		

زیزعلادبع ىضار تزع میرم 2642 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٢		
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تاظحالم  

دیسلا ىحتف ءالع میرم 2643 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	٧		

دمحا زیزعلادبع ىحتف میرم 2644 ةبسار   ١	١	٢	٧		

فسوی ىقابلادبع نمیا دمحم میرم 2645 ةدجتسم   ١٢	٢	١٤	١٠		

ةدجتسم  روصنم دیعس دمحم میرم 2646  ٢١	٣	٢٤	١٢		

دمحم دوبع رباص دمحم میرم 2647 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١١		

دمحم حاتفلادبع دمحم میرم 2648 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٧		

ىدنمشلا میركلا اطع دمحم میرم 2649 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١٦		

ىزاجح ىحتف دمحم میرم 2650 ةدجتسم   ٢٤	٤	٢٨	١٤		

فصان نیدلا ىیحم دمحم میرم 2651 ةدجتسم   ٢٠	٦	٢٦	٩		

 دمحم دیجملادبع دمحم دومحم میرم 2652
زیزعوبا ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١١		

دیس لامك ىفطصم میرم 2653 ةدجتسم  تاباصا	٢٠	٢٦	٦	٢٠  	

يلع میركلادبع ماشھ میرم 2654  نم 
جراخلا 		غ	غ	غ	غ 

هللا دبع ىدمحم ماشھ میرم 2655 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٠		

هدبع ىنسح دیلو میرم 2656 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	٩		

دیسلا مرحم دیلو میرم 2657 ةدجتسم  تاباصا	١٢	٢٣	٣	٢٠  	

 بلطملادبع نمحرلادبع ىرسی میرم 2658
نادھو ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	٩		

دمحا دیس دمحم فسوی میرم 2659 ةبسار  		٦	١	١	غ 

نسح لیلخ ءاھب كلم 2660 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٦		

ضوعم دمحم دیع دلاخ كلم 2661 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٥		

نیسح ىفطصم حماس كلم 2662 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٤		

دمحم بجر دمحم كلم 2663 ةدجتسم  		غ	٢	غ	٢ 

میھاربا دمحم قزارلادبع دمحا رانم 2664 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٣		

نامثع دمحم مالسا رانم 2665 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٥		

هدبع دومحم ظیفحلادبع فرشا رانم 2666 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٧		

نامتع دمحم معنملادبع رونا رانم 2667 ةدجتسم  تاباصا	٢٢	٢٤	٢	٢٢  	

2668 
 نیسح میھاربا نیدلا دعس باھیا رانم
نادیز ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٧		

دمحا دمحم رفعج رانم 2669 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٦		

میھاربا دمحم دعس رانم 2670 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	١٢		

قزارلادبع دیمحلادبع دیس رانم 2671 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٠		
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دیسلا ىبنلادبع دیس رانم 2672 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	٩		

نسح دمحم دمحم ىلع رانم 2673 ةدجتسم   ١٤	١	١٥	١٢		

دومحم ىزاجح دمحم رانم 2674 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١٧		

ةدجتسم  هدبع ىنویسب ىفطصم رانم 2675 		غ	غ	غ	غ 

داج ىدھش دمحا دمحم ردان رانم 2676 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	١٢		

میھاربا دماح میھاربا ھنم 2677 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحا دیسلا هدبع میھاربا هللا ھنم 2678 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	١٥		

نینسح ھتاحش دمحم دمحا هللا ھنم 2679 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٢		

نایر دمحا ىفطصم دمحا هللا ھنم 2680 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	١٤		

ىنرق حالص لما هللا ھنم 2681 ةدجتسم   ٢٨	٣	٣١	٢٣		

هدیمح دمحم نیما هللا ھنم 2682 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٠		

ةدجتسم  دیعسلا دمحم نمیا هللا ھنم 2683 تاباصا	٢٢	٣٠	٨	٢٢  	

دمحم هدبع دمحم نمیا هللا ھنم 2684 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١٦		

ةدجتسم  دمحم دعسا لامج هللا ھنم 2685  ٢٢	٣	٢٥	١٤		

ناوضر دومحم قئاف لامج هللا ھنم 2686 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٢		

ىریرحلا ركب لاعلادبع نیسح هللا ھنم 2687 ةدجتسم   ٢٦	٨	٣٤	١٧		

جرف قزارلادبع ىدمح هللا ھنم 2688 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١٤		

دمحا دیمحلادبع دلاخ هللا ھنم 2689 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	١٣		

فسوی دیسلا اضر هللا ھنم 2690 ةدجتسم  تاباصا	٢٠	٢١	١	٢٠  	

فوع وبا دمحم دمحا نابعش هللا ھنم 2691 ةدجتسم   ٢١	٩	٣٠	١٥		

ىكز ىحتف لداع هللا ھنم 2692 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	١٢		

لامك ریمس ىدجم هللا ھنم 2693 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

لضف سنوی نسحم هللا ھنم 2694 ةدجتسم   ٢٦	٩	٣٥	١٥		

ةدجتسم  بوقعی دمحا دمحم هللا ھنم 2695  ٢٢	١	٢٣	١٤		

ةدجتسم  نسح ھعمج دمحم هللا ھنم 2696 تاباصا	٢١	٢٥	٤	٢١  	

دمحم ناضمر دمحم هللا ھنم 2697 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	٩		

ةدجتسم  دمحا میركلادبع دمحم هللا ھنم 2698  ١٨	٢	٢٠	١١		

لیعامسا لماك دومحم هللا ھنم 2699 ةدجتسم  تاباصا	٢٣	٣١	٨	٢٣  	

ةدجتسم  بیرغلا حودمم هللا ھنم 2700  ٢٠	٢	٢٢	٩		

ةدجتسم  دمحم روصنم رصان هللا ھنم 2701  ٢١	٣	٢٤	٩		

دومحم دمحم اضر ھنم 2702 ةدجتسم   ١٧	٥	٢٢	٩		

ماما دمحا عیرسوبا لامج ىنم 2703 ةبسار   ١٩	١	٢٠	٨		
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میھاربا دمحم دیعس ىنم 2704 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٢		

دمحا میھاربا ھیطع دمحم ىنم 2705 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	٨		

لیلخ ىدھم دعسم ىنم 2706 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٧		

ىلع رصن ىفطصم ىنم 2707 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٢		

ةدجتسم  نارمع میركلا اطع ناملاس اھم 2708  ٢٢	١	٢٣	٧		

دعس ىركش دمحا ىم 2709 ةدجتسم   ٢٥	٨	٣٣	١٥		

لیعامسا زیزعلادبع دمحا ىم 2710 ةدجتسم   ٢٢	٣	٢٥	١٦		

ھمالس دومحم دمحم دمحا ىم 2711 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	١١		

ناوشر دجملاوبا نسح ىم 2712 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١١		

سیمخ دمحم رباص ىم 2713 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	١١		

نینسح لماك ىلع ىم 2714 ةدجتسم  تاباصا	٢١	٢٦	٥	٢١  	

ىلع ھفیلخ مرك ىم 2715 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٠		

ىلوتم میھاربا دمحم ىم 2716 ةبسار   ٢١	١	٢٢	١٤		

ىسرم ملاس دیس دمحم ىم 2717 ةبسار   ٢٠	١	٢١	١٢		

دمحم معنملادبع دمحم ىم 2718 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	١٤		

ىمویب ىزوف دومحم ىم 2719 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	٩		

میھاربا ىسیع رون ىم 2720 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	٩		

میھاربا ىفطصم روشاع هدایم 2721 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١١		

ھیطع میھاربا تافرع هدایم 2722 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٦		

العلا وبا دمحم ھماسا رایم 2723 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١١		

دمحا نسح دمحم ھماسا رایم 2724 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٥		

فیطللادبع نسحلاوبا ىنسح رایم 2725 ةدجتسم   ٢٥	٤	٢٩	١١		

روصنم كرابم رداقلادبع رایم 2726 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١١		

نسح دیعس ماصع رایم 2727 ةدجتسم   ٢٥	٥	٣٠	١٢		

دمحم ملاس حالص دومحم رایم 2728 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١١		

نمحرلادبع ىمھف دومحم ىفطصم رایم 2729 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	١٥		

ةفیلخ دماح داشر دمحم دمحا انریم 2730 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	٢٢		

ىدادغب دوعاق ریمس انریم 2731 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٤		

ىدنجلا لیعامسا فسوی لداع انریم 2732 ةدجتسم   ٢٧	٦	٣٣	٢٤		

ةدجتسم  هدبع نسح دمحم انریم 2733 		غ	غ	غ	غ 

ةدجتسم  هللا اطع ىزوف دالیم انریم 2734  ٢٦	٥	٣١	١٩		

ةدجتسم  باوتلادبع روشاع حالص هریم 2735  ٢٦	٧	٣٣	٢٤		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

میلعلادبع ىماس دمحم ناھریم 2736 ةدجتسم   ٢٣	٣	٢٦	١٧		

ىحی دیس دمحم نوسیم 2737 ةدجتسم  		غ	١٩	غ	١٩ 

ةدجتسم  داج نسح دمحا نیدان 2738  ٢١	١	٢٢	١٦		

ىحوطس دیز وبا مھنیز نیدان 2739 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٤		

نیسح ىلع زیزعلادبع نیدلاءالع نیدان 2740 ةبسار   ٢٠	٢	٢٢	١٢		

ىكز دیعس حودمم ھیدان 2741 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٧		

میھاربا رطقب لماك نیدران 2742 ةدجتسم   ٢٤	٧	٣١	١٩		

ىنغلا دبع دیسلا دومحم نامیران 2743 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	١٨		

ىسرم دمحم نیسای ىریخ ىسنان 2744 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١٥		

دمحم لیعامسا ىربص ىسنان 2745 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٣		

2746 
 دمحم قوراف نیدلاءالع ىسنان
نمحرلادبع ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٨		

نسح ىسنوت دمحم ىسنان 2747 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١١		

ةدجتسم  دیمحلادبع ىضترم نیدلا لامج ھلیبن 2748  ٥	٢	٧	٩		

ةدجتسم  دیسلا ىربص نابعش هاجن 2749 		غ	٢	٢	غ 

ةدجتسم  دمحا ىحتف زیزعلادبع هاجن 2750  ٢١	٢	٢٣	١١		

باوتلا دبع نیسح نابعش ادن 2751 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١٢		

قیفوت ىلع فراع ادن 2752 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	٢٠		

رافغلادبع دیعس دمحم ادن 2753 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٨		

دیمحلادبع دمحم دومحم ادن 2754 ةدجتسم   ٢٣	٣	٢٦	١٧		

دمحم دیسلا فسوی ادن 2755 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٢		

ةدجتسم  دمحا دومحم میھاربا ىدن 2756  ٢٥	٥	٣٠	١٧		

میكحلادبع دعس حوتفلاوبا ىدن 2757 ةدجتسم   ٢٣	٣	٢٦	١٧		

میھاربا میھاربا دمحا ىدن 2758 ةدجتسم   ١٨	١	١٩	١٢		

دمحا دمحم دمحا ىدن 2759 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٥		

 دمحم نسی دومحم ھماسا ىدن 2760
ىوارعشلا ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٦		

نیما ركاش دمحم باھیا ىدن 2761 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	١٦		

باھولادبع ىلع لامج ىدن 2762 ةدجتسم   ٢٣	٦	٢٩	١٥		

میھاربا ىعافر ماسح ىدن 2763 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	٢٠		

ماما ىلع دلاخ ىدن 2764 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٢		

يكز دمحم دلاخ ىدن 2765 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١٢		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

نامثع دمحم حماس ىدن 2766 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٢		

ىقوسد دومحم فیرش ىدن 2767 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٢		

رافغلادبع حاتفلادبع نابعش ىدن 2768 ةدجتسم   ٢٣	٤	٢٧	١٥		

هللادبع بلطملادبع نابعش ىدن 2769 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٩		

دمحم دمحم دمحم نیدلا حالص ىدن 2770 ةدجتسم  تاباصا	٢١	٢٤	٣	٢١  	

ریدرد دمحا لداع ىدن 2771 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٣		

شیورد ىفطصم ىفنح ماصع ىدن 2772 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١٣		

میھاربا ىدشر دامع ىدن 2773 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	٨		

دمحم دیجملا دبع دمحم دامع ىدن 2774 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	١٠		

ةدجتسم  ىقوسدلا دمحم مرك ىدن 2775  ٢١	٣	٢٤	١٥		

ھط میلس دمحم ىدن 2776 ةدجتسم   ١٩	٣	٢٢	١٣		

دیع رھاظلادبع دمحم ىدن 2777 ةدجتسم   ١٨	٤	٢٢	١٣		

ھیطع دمحم ىرسی دومحم ىدن 2778 ةدجتسم  تاباصا	١١	١٢	١	١١  	

دمحم دیسلا رصان ىدن 2779 ةدجتسم   ٢٢	٦	٢٨	١٩		

نمحرلادبع لیعامسا لیبن ىدن 2780 ةدجتسم   ٢٥	٦	٣١	٢١		

زیزعلادبع دمحم لیبن ىدن 2781 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	١١		

باطخ يلع يناھ ىدن 2782 ةدجتسم   ١٠	٢	١٢	١٠		

دمحم دمحا ماشھ ىدن 2783 ةدجتسم   ١٨	٤	٢٢	١٨		

لایخ دمحم دمحم ىدجو ىدن 2784 ةدجتسم   ٤١ 	٢	٦١ 	٤١ تاباصا	 	

نادیز دیاز ىماس دمحا نیمرن 2785 ةدجتسم   ١٦	٢	١٨	١٠		

ةدجتسم  ىكم دمحم دیس دمحم نیمرن 2786  ١٦	٢	١٨	١٢		

ىدیعصلا دمحم دمحم دمحم نیمرن 2787 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	١٣		

نسح دمحم دماح نیرسن 2788 ةدجتسم   ١٢	٤	١٦	٩		

هویلع باھولا دبع دمحم داھن 2789 ةدجتسم  تاباصا	١٠	٩	٣	٦  	

دیعس دمحم نمحرلادبع دیجملادبع لاھن 2790 ةدجتسم   ١٢	٤	١٦	١٢		

ىدیعصلا دمحم دمحم دمحم لاھن 2791 ةدجتسم   ١٠	١	١١	١٠		

ىلع دومحم ىلع دمحم ىھن 2792 ةدجتسم   ٩	٢	١١	٩		

اضر دمحا دومحم لاون 2793 ةدجتسم   ١١	٢	١٣	١٢		

مجن دمصلادبع نسح رون 2794 ةدجتسم   ١٥	١	١٦	٩		

میھاربا تعلط دلاخ رون 2795 ةدجتسم   ١٥	٢	١٧	١٣		

مازع ىلع ىلع دلاخ رون 2796 ةدجتسم   ١٧	٤	٢١	١٣		

ھط ىلع ىناھ رون 2797 ةدجتسم   ٢٠	٤	٢٤	١٦		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

ناوضر ىلع دمحا ارون 2798 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١١		

نسح دیسلا نسح ارون 2799 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٣		

دمحا لیلخ دمحم ارون 2800 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

فوؤرلادبع حالص دمحم ارون 2801 ةدجتسم   ١٧	١	١٨	١١		

نسح دمحم دومحم ارون 2802 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	١٢		

ھفیلخ فیس ھماسا نارون 2803 ةدجتسم   ٢١	٧	٢٨	١١		

سیوع دمحا نمیا نارون 2804 ةدجتسم  تاباصا	١٠	١٩	١	١٨  	

ىنغلادبع ھتاحش نامیلس نارون 2805 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

سینا ناضمر ورمع نارون 2806 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	١٠		

نابعش نیسح دمحم ىزوف نارون 2807 ةدجتسم   ١٧	٦	٢٣	٩		

ةدجتسم  میھاربا هللا اندمح رصن نارون 2808  ٢١	٢	٢٣	١٢		

ىلذاشلا دیسلا مشاھ نارون 2809 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	١١		

هدومح نسح دمحا ناھرون 2810 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٢		

لالج دوجوملادبع دمحا ناھرون 2811 ةدجتسم   ٢٣	٦	٢٩	١٢		

ىلوتملا ىحتف باھیا ناھرون 2812 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٢		

دمحم لماك ماسح ناھرون 2813 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٢		

 دیمحلادبع دمحم نسح ناھرون 2814
ىسیمنلا ةدجتسم   ٢٤	٣	٢٧	١٢		

دمحم ىوقلادبع ھفیلخ ناھرون 2815 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٤		

لیلخ دمحا دمحم عیبر ناھرون 2816 ةدجتسم   ١٧	٨	٢٥	١٤		

دمحم نسح دیس ناھرون 2817 ةدجتسم   ٢٥	٥	٣٠	١٧		

دمحا دومحم فیرش ناھرون 2818 ةدجتسم   ٢٨	٣	٣١	٢٠		

ةدجتسم  دمحم نینسح ىقوش ناھرون 2819  ٢٦	٥	٣١	١٨		

دمحم میھاربا نیدلا حالص ناھرون 2820 ةبسار   ١٠	٢	١٢	١٠		

ىتیمزلا ىسرملا ىسرملا لداع ناھرون 2821 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٢		

ةدجتسم  میحرلادبع دمحم رماع ناھرون 2822  ٢٠	٨	٢٨	١١		

مالسلادبع اطع میكحلادبع ناھرون 2823 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

میكحلادبع ىحتف ماصع ناھرون 2824 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	١٠		

ةدجتسم  میھاربا دمحم ھیطع ناھرون 2825  ١٩	١	٢٠	١٠		

رھاظلادبع ىفطصم نیدلا ءالع ناھرون 2826 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٢		

دمحم دیس دمحم ناھرون 2827 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	٩		

لیعامسا نمحرلادبع دمحم ناھرون 2828 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٥		
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ةدجتسم   دمحا ىلع دمحم ناھرون 2829  ٢٢	٤	٢٦	١٤		

ةبسار  نیسح لماك دمحم ناھرون 2830 		غ	غ	غ	غ 

هاللادبع هدبع ىرسی دمحم ناھرون 2831 ةدجتسم   ٢٤	٧	٣١	١٥		

دمحا ایحی ىفطصم ناھرون 2832 ةدجتسم   ٢٤	٦	٣٠	١٤		

ةدجتسم  میھاربا دمحا ىناھ ناھرون 2833  ٢٠	٤	٢٤	١٠		

ىكذ زیزعلا دبع ىناھ ناھرون 2834 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	١١		

حلاص دمحم ىناھ ناھرون 2835 ةدجتسم   ٢٠	٤	٢٤	١٠		

ظوفحم دمحم میكحلادبع هرین 2836 ةدجتسم  تاباصا	١١	٢٠	٤	١٦  	

ظفاح دمحم لیبن دمحم هرین 2837 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٥		

ىموكلا بلطملادبع دمحم ىحبص زورین 2838 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	٩		

دیعسلا دیعسلا دمحا رجاھ 2839 ةدجتسم  تاباصا	١٤	٢٢	٢	٢٠  	

دمحم نسح ىنیسحلا رجاھ 2840 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١٣		

نسح دمحم باھیا رجاھ 2841 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٥		

میلس دومحم نیسح رجاھ 2842 ةدجتسم   ١٧	٢	١٩	٨		

دمحم  دمحا 2843 ةدجتسم  دیس رجاھ  ١٥	١	١٦	٦		

داج دمحا حالص رجاھ 2844 ةدجتسم   ٢١	٣	٢٤	١٧		

ھط ىدمح ھط رجاھ 2845 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١٩		

رماع دیسلا دومحم ھط رجاھ 2846 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	٢١		

نیما روفغلادبع میلحلادبع رجاھ 2847 ةدجتسم   ١٠	٢	١٢	١٣		

دمحا دیمحلادبع دمحا دیمحلادبع رجاھ 2848 ةدجتسم   ١٦	٣	١٩	١٦		

دوصقملادبع ىسوم دوصقملادبع رجاھ 2849 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٤		

لوسرلا دبع دعس هدبع رجاھ 2850 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٧		

میادلا دبع دیمحلا دبع جرف رجاھ 2851 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	١٥		

ىبنلادبع دومحم مراك رجاھ 2852 ةدجتسم  		غ	٨	غ	٨ 

نیدلا ماسح دمحم ىدجم رجاھ 2853 ةدجتسم   ٢٣	٣	٢٦	١٥		

ةدجتسم  دمحا دیسلا ىدجم نسحم رجاھ 2854  ١٧	٢	١٩	١٥		

ةدجتسم  دیسلا دیسلا دمحم رجاھ 2855  ٢٠	٤	٢٤	١٣		

نمحرلادبع ىلع دمحم رجاھ 2856 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	١٢		

دمحم ىلع دمحم رجاھ 2857 ةدجتسم   ١	٢	٣	١٠		

دمحم دیع دمحم رجاھ 2858 ةدجتسم   ٢٠	١	٢١	١٦		

راتخم دومحم راتخم رجاھ 2859 ةدجتسم   ١٠	٢	١٢	١٢		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

دمحم دمحا دمحم دیلو رجاھ 2860 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	٢٠		

ىلع نیما ىحی رجاھ 2861 ةدجتسم   ٢٢	٣	٢٥	١٨		

داج لالھ ىناھ ھلاھ 2862 ةدجتسم   ٢٣	٦	٢٩	٢١		

ىفیفع دمحم ىفیفع لامج ىدیاھ 2863 ةدجتسم   ١٤	٣	١٧	١٣		

ىبابما ىلع دمحم لامج ىدیاھ 2864 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	١٢		

دمحا رداقلا دبع حماس ىدیاھ 2865 ةدجتسم   ٢٠	٤	٢٤	١٤		

ةدجتسم  هللادبع ناضمر ىماس ىدیاھ 2866  ١٠	١	١١	١٠		

لیلخ يلع يبنلادبع قراط ىدیاھ 2867 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٢		

ماما نینسح لداع ىدیاھ 2868 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٢		

دمحم میھاربا تاحرف ىدیاھ 2869 ةدجتسم   ٢٧	٣	٣٠	١٥		

ةدجتسم  دمحم نسح دمحا ھبھ 2870  ١٦	٢	١٨	٩		

ملیوس دمحم دمحم دمحا دیسلا ھبھ 2871 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

نامثع دیمحلا دبع دمحا هللا ھبھ 2872 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	٩		

ىلع مالع قداصلادبع رمع هللا ھبھ 2873 ةدجتسم   ٢١	٤	٢٥	٩		

دومحم ناضمر ىفطصم هللا ھبھ 2874 ةدجتسم   ٢٢	٣	٢٥	١٢		

لیعامسا ھیطع دیس ھبھ 2875 ةدجتسم   ١٥	٤	١٩	٨		

ةدجتسم  لیعامسا دمحم دیمحلادبع ھبھ 2876  ٢٠	٨	٢٨	٩		

ىطعملادبع ھیطع ىطعملادبع ھبھ 2877 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	٨		

دمحم مالسلادبع دمحم ھبھ 2878 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	٨		

ةدجتسم  دمحم ىلع لاعلادبع دمحم ھبھ 2879  ١٦	٤	٢٠	٩		

ةدجتسم  دمحا فیطللادبع ىفطصم ھبھ 2880  ٢١	٤	٢٥	٨		

رباجلادبع دمحا ىناقلش دمحا ىدھ 2881 ةدجتسم   ٢٠	٣	٢٣	٨		

ىلع فیطللادبع دمحا ىدھ 2882 ةبسار   ١٥	١	١٦	٩		

زیزعلا دبع دمحم دجما ىدھ 2883 ةدجتسم   ١٩	١	٢٠	١٠		

رداقلا دبع دمحم ضوعم ناضمر ىدھ 2884 ةدجتسم   ١٧	٣	٢٠	٩		

ھیطع ھفیلخ تأشن ىدھ 2885 ةدجتسم   ٢٢	٨	٣٠	٩		

میھاربا تاحشلا میھاربا ریدھ 2886 ةدجتسم   ٢٢	٤	٢٦	٩		

دیسلا دیمحلادبع دیسلا ریدھ 2887 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	١٤		

ھعمج فسوی ىسوطسب دلاخ ریدھ 2888 ةدجتسم   ٢٣	١	٢٤	١٣		

يدیشر میھاربا قراط ریدھ 2889 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٣		

ىودبلا دمحم نابعش دمحم ءالع ریدھ 2890 ةدجتسم  تاباصا	٢٤	٢٧	٣	٢٤  	

دومحم ىفنح ىنرقلا ىلع ریدھ 2891 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٠		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

هدبع دمحا دمحم ریدھ 2892 ةدجتسم   ٢٤	٣	٢٧	١٢		

رداقلادبع ىلع دمحم ریدھ 2893 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١١		

ةدجتسم  ھمالس دیس ىناھ ریدھ 2894  ٢٢	٤	٢٦	١٠		

دمحم مالسلادبع دلاخ لیدھ 2895 ةدجتسم   ٢٣	٥	٢٨	١٠		

دمحم لیعامسا دمحم ىدجم ھسمھ 2896 ةدجتسم   ٢٠	٢	٢٢	٧		

ةدجتسم  ىلوتم دعس باھیا انھ 2897  ٢٦	٢	٢٨	١١		

نسح دیسلا دومحم ىفنح انھ 2898 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٠		

دمحم ىماھت نابعش ءانھ 2899 ةدجتسم   ٢٨	٨	٣٦	١٣		

ةدجتسم  مالس ىقوسد فطاع ءانھ 2900  ٢٤	٢	٢٦	١٠		

ةدجتسم  ىمھفلا دمحم رصانلادبع ءانھ 2901  ٢٧	٤	٣١	١٧		

ناوضر دمحم دمحا دنھ 2902 ةدجتسم   ٢٢	١	٢٣	١٢		

ىفیفع دومحم میھاربا دمحم دنھ 2903 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٢		

ریخلاوبا ىنغلادبع ىفطصم دنھ 2904 ةدجتسم   ٢٧	٢	٢٩	١٣		

يسوم يلع دیلو هداذنھ 2905 ةدجتسم   ٢٦	٣	٢٩	١٧		

ةدجتسم  دمحم ورمع دمحم ادیوھ 2906  ٢٣	١	٢٤	١٥		

میھاربا قیدص ىلع مایھ 2907 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	١٢		

ةدجتسم  مالسلادبع دومحم دمحم هدرو 2908  ١٧	٢	١٩	٧		

ةدجتسم  دمحم نیدلا رخف دمحم حلاص ءافو 2909  ١٨	١	١٩	١٣		

ھط دمحا دیسلا ءالو 2910 ةدجتسم   ١٨	٣	٢١	١١		

داوجلادبع دوبع دمحم ءالو 2911 ةدجتسم   ٢٢	٢	٢٤	١١		

ىضار هدبع دیلو ءالو 2912 ةدجتسم   ٢٦	١	٢٧	١٤		

دمحا دمحم تزع دمحا ارای 2913 ةدجتسم   ٢٠	١	21	٩		

ةدجتسم  دیسلا ىحتف دمحا ارای 2914 تاباصا	٩	١٩	١	١٨  	

لیعامسا فیطللادبع لیعامسا ارای 2915 ةدجتسم   ٢١	١	٢٢	٨		

ىریحب دیسلا دیمحلادبع دیسلا ارای 2916 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	٨		

دماح دمحم دماح ارای 2917 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	٩		

میھاربا ىلع ریمس ارای 2918 ةدجتسم   ٢٤	١	٢٥	١٠		

ةدجتسم  ىلع دیع ىدجم ارای 2919  ٢٠	٢	٢٢	٩		

ةبسار  فسوی ىعافر افولا وبا دمحم ارای 2920  ١٥	٢	١٧	١٠		

نسح ىمسر دمحم ارای 2921 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

زوزع دمحم ىفطصم ارای 2922 ةدجتسم   ٢٣	٢	٢٥	١٣		
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ةیلكلا ةدیمع                                         مسقلا ةسیئر                                            ررقملا ذاتسأ 	
 ضایر لمأ	/د.أ                                                                                                   

	
 

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا  
(	١٠	)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(	٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

روشاع دمحم دیسلا رسای ارای 2923 ةدجتسم   ٢٧	٨	٣٥	١٢		

بلاطوبا دمحم نیسح نیمسای 2924 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	١١		

نامیلس ىفطصم حماس نیمسای 2925 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٠		

يفطصم دمحم ىفطصم دیعس نیمسای 2926 ةدجتسم   ٢٢	٧	٢٩	١٤		

دیعس ھنیفس فیطللادبع نیمسای 2927 ةدجتسم   ٢٤	٢	٢٦	١٣		

نسح میھاربا نیدلا ماصع نیمسای 2928 ةدجتسم   ٢٥	٢	٢٧	١٤		

نامیلس يحتف ىحتف نیمسای 2929 ةدجتسم   ٢٦	٢	٢٨	١٤		

هدوج دمحم دمحم دجام نیمسای 2930 ةدجتسم   ٢٣	٣	٢٦	١٤		

دمحم ىتاداسلا رسای نیمسای 2931 ةدجتسم   ٢٥	٣	٢٨	١٣		

میظعلادبع دیمحلادبع دمحم ارسی 2932 ةدجتسم   ٢٤	٣	٢٧	١٣		

نسح روصنم ىدمح ىنمی 2933 ةدجتسم   ٢٩	٢	٣١	٢٠		

میركلا دبع ھط ىماس ىنمی 2934 ةدجتسم   ١٩	٢	٢١	١٣		

قیفوت دمحا دمحم ىنمی 2935 ةدجتسم   ٢٢	٥	٢٧	١٦		

 


