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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

ویام ةثلاثلا -  رود ةقرفلا تابلاطل يقیبطتلا  يھفشلا –  ةنسلا لامعأ –  	 تاجرد دصر فشك

م ٢٢٠٢ - ١٢٠٢ يعماجلا ماعلا- لوألا يساردلا لصفلا  
 

 )٣( يكرح ریبعت :ةداملا             يكرحلا عاقیإلاو يكرحلا ریبعتلا بیردت  :يملعلا مسقلا     

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

ماما دمحم دمحا باھیا جیرا 3001 ةدجتسم   ٢٧	١٠	٣٧	٢٦		

ةدجتسم  ىلع مشاھ دمحم جیرا 3002  ٢٠	٨	٢٨	١٧		

نیحلاصلا دبع دمحم دمحا ءارسا 3003 ةدجتسم   ١٧	٧	٢٤	١٦		

ھعمج ىلع نسح ءارسا 3004 ةدجتسم   ٢٥	٥	٣٠	٢٦		

دمحا دمحا هللا دبع ءارسا 3005 ةدجتسم   ١٦	٧	23	١٢		

لاعلادبع ناھبن لاعلادبع دامع ءارسا 3006 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١٨		

ةدجتسم  هدوع رضخ نسح ىدجم ءارسا 3007  ١٥	٦	٢١	١١		

داوجلا دبع دمحا دمحم ءارسا 3008 ةدجتسم   ١٩	5	٢٤	١٦		

دیجملا دبع میلح دمحم ءارسا 3009 ةدجتسم   ١٨	٦	٢٤	١٤		

دیسلا دعس دومحم ءارسا 3010 ةدجتسم   ١٥	٧	٢٢	١٩		

ىفطصم ىفنح ىفطصم ءارسا 3011 ةدجتسم   ١٩	٧	٢٦	١٧		

ىكز معنملا دبع ىفطصم ءارسا 3012 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٩		

ةبسار  ظفاح داوف دیلو ءارسا 3013 		غ	غ	غ	غ 

سیوع دشار نیسح دشار ءامسا 3014 ةدجتسم   ١٩	١٠	٢٩	١٨		

دمحا میلس ىماس ءامسا 3015 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٨		

ھمالس ىدھم دعس ءامسا 3016 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	٢٤		

ةدجتسم  حلاص نیدلا ماصع ءامسا 3017  ٢٠	١٠	٣٠	١٩		

 دمحم عفارلا دبع میكحلا دبع تقرشا 3018
باھش ةدجتسم  تاباصإ	١٩	٢٩	١٠	١٩  	

عیمسلا دبع دیعس دمحا ءالا 3019 ةدجتسم   ٢٢	٨	٣٠	١٥		

دمحم ىحبص ىدجم ءالا 3020 ةدجتسم   25	٨	٣٣	١٨		

نیسح لامك باھیا ءامیشلا 3021 ةدجتسم   24	٦	٣٠	١٦		

ىلع ھیطع دومحم ءامیشلا 3022 ةدجتسم   24	٦	٣٠	١٥		

نیسح نیسح معنملا دبع ماھلا 3023 ةدجتسم   29	١٠	٣٩	٢٥		

میعنلا دبع دومحم سراف لاما 3024 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحا دمحم ىماس ىناما 3025 ةدجتسم   29	٩	٣٨	٢٦		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

ةدجتسم  میھاربا دمحم نسحم ىناما 3026  24	٧	٣١	١٦		

داوجلا دبع دمحا دومحم يناما 3027 ةدجتسم   24	٧	٣١	١٧		

دمحم سورحم رھام لما 3028 ةدجتسم   23	7	٣٠	١٦		

قزارلا دبع لیعامسا دمحم لما 3029 ةدجتسم   21	٧	٢٨	١٢		

نیسح دمحم نمحرلا دبع دمحم ھینما 3030 ةدجتسم   24	٧	٣١	١٧		

3031 
 لومحلا وبا لومحلا وبا دمحا ھینما
ىفطصم ةدجتسم   21	٦	٢٧	١٤		

3032 
 عیمسلا دبع يفطصم لیمج ةینما
يفطصم ةدجتسم   23	5	٢٨	١٦		

میھاربا ھیطع ىدمح ھینما 3033 ةدجتسم   21	١٠	٣١	١٤		

دمحا ىلع زعملادبع هریما 3034 ةدجتسم   27	١٠	٣٧	٢٣		

 دبع دمحا دمحا لالج دمحا هریما 3035
فیطللا ةدجتسم   27	١٠	٣٧	٢٢		

 ھبردبع معنملا دبع دمحا ةریما 3036
ضوعم ةدجتسم   26	٩	٣٥	٢٠		

نیما ىطاعلا دبع ریمس هریما 3037 ةدجتسم   25	١٠	٣٥	٢٠		

3038 
 دمحم دمحم دیسلا ىبرع ھنیما
العلاوبا ةدجتسم   24	٨	٣٢	١٥		

میھاربا دیعس دمحم ىجنا 3039 ةدجتسم   ٢٥	٩	٣٤	١٤		

میلس دمحم دیس دمحا نامیا 3040 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	١٦		

روصنم ىفطصم دمحا نامیا 3041 ةدجتسم   ١٢	٥	١٧	٧		

ىلع نیدلا حالص دمحم قراط نامیا 3042 ةدجتسم   ١٣	٦	١٩	٩		

دوبع ىلوبدم دومحم نامیا 3043 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	١٢		

تاحرف سابع هللا دبع سانیا 3044 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	٩		

ھفرع میھاربا يدجم هریمأ 3045 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	٨		

ملاس دیعس سراف ءالأ 3046 ةدجتسم   ١٧	٩	٢٦	٩		

ةدجتسم  میھاربا دمحم دمحا ءالآ 3047  ١٦	٨	٢٤	٨		

ىمھف رونا نسح ءالآ 3048 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	٩		

میلحلادبع میركلادبع ضوع ءالآ 3049 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٦		

ةدجتسم  تیخب دعس دومحم ءالآ 3050  ١٩	٩	٢٨	٩		

هراشب انح قزر ىسوم نآ 3051 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١١		

3052 
 میھاربإ میھاربا نیدلا دامع هللا ةیا
دمحا ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٠		
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رودنموبا دمحم میھاربا متاح ھیا 3053 ةدجتسم   ٢٦	٧	٣٣	١٨		

  نسح ىلع ھتاحش ھیا 3054
 نم

 جراخلا
ماع لوا  

		غ	غ	غ	غ

رودنغلا ىماس دمحم رسای ھیا 3055 ةدجتسم  تاباصا	٢٧	٣٦	٩	٢٧  	

باھولا دبع قوراف دلاخ هللا ةیآ 3056 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	١٥		

نسح ينھ نیھاش ةیآ 3057 ةدجتسم   24	١٠	٣٤	١٦		

میھاربا ىعافرلا میھاربا ھیآ 3058 ةدجتسم   19	٧	٢٦	١٠		

ىلع لاعلا دبع دمحا ھیآ 3059 ةدجتسم   19	٨	٢٧	١٠		

دمحم ىلع دیعس باھیا ھیآ 3060 ةدجتسم   20	٩	٢٩	١٠		

دمحا دمحم ىدمح ھیآ 3061 ةدجتسم   18	٨	٢٦	١٠		

میھاربا فسوی يماس ھیآ 3062 ةدجتسم   19	٨	٢٧	١٢		

فلخ ىزوف دیعس ھیآ 3063 ةدجتسم   20	١٠	٣٠	١١		

دمحا دمحم دیمحلا دبع رباص ھیآ 3064 ةدجتسم   19	٩	٢٨	١٠		

نیسح میھاربا دومحم قراط ھیآ 3065 ةدجتسم   21	٧	٢٨	١١		

هللا باج دیسلا دمحم ھط ھیآ 3066 ةبسار   21	١٠	٣١	١٣		

املع لدعلا دبع دمحا فطاع ھیآ 3067 ةدجتسم   25	١٠	٣٥	٢١		

دیسلا نسح نمحرلا دبع ھیآ 3068 ةدجتسم   25	٩	٣٤	١٤		

ىنیسحلا ىوانق نسح ىدجم ھیآ 3069 ةدجتسم   19	١٠	٢٩	١١		

ةبسار  هویلع نسحملا دبع دمحم ھیآ 3070  16	٧	٢٣	٨		

دمحا ىملح دومحم ھیآ 3071 ةدجتسم   16	١٠	٢٦	٩		

دمحا ىدمحم دومحم ھیآ 3072 ةدجتسم   16	٥	٢١	٩		

ةدجتسم  رباج نامثع دمحم لوتب 3073  19	١٠	٢٩	٩		

ىحلیصم راتسلا دبع لامج ھلمسب 3074 ةدجتسم   16	٨	٢٤	٨		

دیسلا دمحم حالص ھمسب 3075 ةدجتسم   16	٩	٢٥	٧		

نسحملا دبع راتخم مثیھ ھمسب 3076 ةدجتسم   17	١٠	٢٧	١٠		

میھاربا تاحشلا میھاربا تنسب 3077 ةدجتسم   18	١٠	28	١٣		

فیضوبا ىركش دمحا تنسب 3078 ةدجتسم   21	٩	30	١٣		

نامثع دمحم ھط نمیا تنسب 3079 ةدجتسم   24	١٠	34	٢٠		

نیمالا ىدنفالا دیسلا دلاخ تنسب 3080 ةدجتسم   24	١٠	34	١٣		

میھاربا اضر نسح اضر تنسب 3081 ةبسار  		غ	غ	غ	 غ 
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(	٣٠	)	
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ىفطل دمحم ىفطصم رماس تنسب 3082 ةدجتسم   17	٩	26	١٢		

نینسح دمحا دیس تنسب 3083 ةدجتسم   25	١٠	35	١٧		

دمحا دومحم دیسلا قراط تنسب 3084 ةدجتسم   22	٧	29	١٦		

سبدلا ىلع دمحا ماصع تنسب 3085 ةدجتسم   22	٩	31	١٨		

نسح دومحم نسح ىزوف تنسب 3086 ةدجتسم   20	٩	29	١٥		

ةبسار  ىرابلا دبع داج دمحم تنسب 3087 		غ	غ	غ	غ 

دیمح يلع دمحا ىقوش دمحم تنسب 3088 ةدجتسم   23	١٠	33	١٦		

میھاربا دماح دومحم دماح مینست 3089 ةدجتسم   28	٩	37	٢٣		

دامح دمحم دمحم مینست 3090 ةدجتسم   20	١٠	30	١٥		

دیسلا دمحم رباص حماس دیرغت 3091 ةدجتسم   22	٩	31	١١		

دیس دومحم میھاربا ىقت 3092 ةدجتسم  تاباصا	٢٠	29	٩	20  	

میھاربا دوبعملا دبع قراط ىقت 3093 ةدجتسم   24	١٠	34	١٤		

ىداھلا دبع دومحم ىلع ىقت 3094 ةدجتسم   26	١٠	36	٦١ 		

هرقش دمحا میھاربا ىدجم ىقت 3095 ةدجتسم   28	١٠	38	٣٢ 		

هللا دبع ىفطصم دمحا ایرث 3096 ةدجتسم  	 غ	غ	غ غ 

ىواطبلا ىربص دمحم دلاخ ةنج 3097 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١١		

نسح زیزعلا دبع میركلا دبع هللا ھنج 3098 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٠		

ھیطع عیدبلا دبع ھیطع داھج 3099 ةبسار   ١٨	5	٢٣	١٣		

دماح دمحم جرف ھماسا هرھوج 3100 ةدجتسم   ١٧	٨	٢٥	١٢		

براحم ىنوط ىقیزر انیج 3101 ةدجتسم   ٢٢	٧	٢٩	١١		

دیسلا داج دمحا دمحم ناھیج 3102 ةدجتسم   ١٦	٦	٢٢	١٢		

داوجلا دبع لاعلا دبع رسای ةبیبح 3103 ةدجتسم   ١٨	٦	٢٤	١٣		

فؤورلا دبع دمحا نسح دمحا ھبیبح 3104 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	١٢		

رھاط ىلع فرشا ھبیبح 3105 ةدجتسم   ٢٧	١٠	٣٧	١٣		

ىواطسب دمحا ىواطسب ھبیبح 3106 ةدجتسم   ٢٧	١٠	٣٧	١٢		

 دبع دمحم داوجلا دبع دلاخ ھبیبح 3107
داوجلا ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحا دمحم ریمس ھبیبح 3108 ةدجتسم   ١٧	٧	٢٤	١٢		

اشاب دمحا ملاس حالص ھبیبح 3109 ةدجتسم   ٢٥	١٠	٣٥	١٤		

داج دمحم دجام ھبیبح 3110 ةدجتسم   ١٠	٨	١٨	١١		

زیزعلا دبع دمحا دمحم ھبیبح 3111 ةدجتسم   ٢١	٦	٢٧	٩		
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دومحم دمحا دمحم ھبیبح 3112 ةدجتسم  تاباصإ	20	29	٩	20  	

دومحم دمحم ىلع دمحم ھبیبح 3113 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ىلع دمحم دیسلا رصان ھبیبح 3114 ةدجتسم   ٢٣	٧	٣٠	١٢		

میھاربا دومحم ىفطصم رسای ھبیبح 3115 ةدجتسم   ٢٠	٧	٢٧	٩		

دمحا دیس نمحرلادبع دمحم ءانسح 3116 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	٩		

نمحرلادبع ىفطل دمحا ىفطصم نینح 3117 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٢		

ىفطصم نیسای دیس دماح دولخ 3118 ةدجتسم  تاباصإ	١٩	٢٧	٨	١٩  	

ىبورلا دمحا دمحم نیدلا ماسح دولخ 3119 ةدجتسم   ١٩	٩	٢٨	١٢		

شیورد میھاربا دلاخ دولخ 3120 ةدجتسم   ١٧	١٠	٢٧	١٢		

دمحم ناضمر هدبع دولخ 3121 ةدجتسم   ١٤	٥	١٩	٩		

دمحم دمحم ىفطصم ماصع دولخ 3122 ةدجتسم  		غ	غ	غ غ 

هدیمص دیحو دامع دولخ 3123 ةدجتسم   ١٤	٨	٢٢	٩		

فسوی رداقلادبع نسحم دولخ 3124 ةدجتسم   ١٧	٩	٢٦	٨		

دمحم دمحا هدیمح ایلاد 3125 ةدجتسم   ١٦	٩	٢٥	٨		

 يبرعلا يفطصم لئان دمحم ایلاد 3126
ينیسحلا ةدجتسم   ١٨	١٠	٢٨	١٠		

زیزعلادبع ىركش دومحم ءاعد 3127 ةدجتسم   ١٥	٧	٢٢	٨		

لیعامسا دومحم دمحم دومحم ءاعد 3128 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دیرف دمحا دمحم دمحا ایند 3129 ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	٩		

ةدجتسم  داشر دمحم مالسلا دبع دمحم ایند 3130  ١٧	٧	٢٤	٩		

ھط لماك دیرف دمحم ایند 3131 ةدجتسم   ١٥	٧	٢٢	٩		

ىواخلطلا میھاربا دیس رصان ایند 3132 ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	٩		

دمحا قیدص رصان ایند 3133 ةدجتسم   ١٤	٩	٢٣	٨		

ةدجتسم  فلخ هللادبع ىحتف دمحم نمیا انید 3134  ٢٤	١٠	٣٤	١٠		

تیخب نسح دیعس انید 3135 ةبسار  		غ	غ	غ غ 

 دمحا ىدمح دومحم حالص انید 3136
ةدجتسم  ضوع  ٢١	١٠	٣١	١٣		

ىنرق دمحم ىلع انید 3137 ةدجتسم   ٢٥	١٠	٣٥	١٤		

دمحا بیرغ دیاف انید 3138 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دیسلا هدبع يدجم انید 3139 ةدجتسم   ١٧	١٠	٢٧	١١		

مكحلا دبع ضوعم فصان ھحبار 3140 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	٧		

ناسح میھاربا میھاربا دمحا انار 3141 ةدجتسم   ١٦	٨	٢٤	٨		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

لماك دمحم بجر اینار 3142 ةدجتسم   ١٥	٧	٢٢	١٠		

لاعتملا دبع دمحم دیس اینار 3143 ةدجتسم   ٢٤	٨	٣٢	١١		

ةدجتسم  لاعلا دبع رباص دمحم اینار 3144  ١٧	8	25	٨		

 دبع ىماس نمحرلا دبع دمحم اینار 3145
ةدجتسم هللا  ١٦	٨	٢٤	١٠		

لیعامسا ناضمر اضر باحر 3146 ةدجتسم   ١٦	١٠	٢٦	٩		

ماما میھاربا لولھب هللا ةمحر 3147 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٠		

ىعباتلا دمحا ریمس نمیا ھمحر 3148 ةدجتسم   ١٤	٧	٢١	١١		

ىملح دیسلا اضر دلاخ ھمحر 3149 ةدجتسم   ١٤	٨	٢٢	١٠		

دمحم مازع دیس اضر ھمحر 3150 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

ىنرق سیوع میلحلادبع ھمحر 3151 ةدجتسم   ١٤	٩	٢٣	٩		

ةدجتسم  دمحم دیس دامع ھمحر 3152  ١٢	٩	٢١	٩		

باید ىلع دمحم دمحم ھمحر 3153 ةدجتسم   ٢٣	٨	٣١	١٠		

نیناسح نیسح ھتاحش ىوضر 3154 ةدجتسم   ٢١	٧	٢٨	٩		

دمحا لیعامسا نیدلا دامع ىوضر 3155 ةدجتسم   ٢٢	٧	٢٩	١١		

نسح میھاربا رسای ىوضر 3156 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

يضوعلا دمحم دمحا هدیفر 3157 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحم دمحم فرشا ھیقر 3158 ةدجتسم   ١٣	٧	٢٠	٧		

  دمحا فیطللا دبع لامج ھیقر 3159
 نم

 جراخلا
ماع ىناث  

	 ٥	غ	غ	غ

ىفطصم ماما میھاربا ھماسا انر 3160 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١١		

 میھاربا دمحم ىلع ھماسا انر 3161
ىواتفزلا ةدجتسم   ٢٩	١٠	٣٩	١٤		

عیرسوبا ىحتف باھیا انر 3162 ةدجتسم   ٢٣	٧	٣٠	١٠		

قحلا دبع دیعس لامج انر 3163 ةدجتسم   ١٩	٧	٢٦	١١		

3164 
 دیمحلادبع حاتفلادبع ماصع انر
مینغوبا ةدجتسم   ٢٤	٨	٣٢	١٢		

ىنغلادبع داؤف ىفطصم انر 3165 ةدجتسم  تاباصا	٢٤	٣٤	١٠	٢٤  	

اشاب دمحم دمحا ناور 3166 ةدجتسم   ١٩	٨	٢٧	٩		

ىنسح قوراف حماس ناور 3167 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١٠		

دیجملا دبع فوؤرلا دبع ىفطل ناور 3168 ةدجتسم  		غ	٥	غ	٥ 

میھاربا ھمالس بیجن دمحم ناور 3169 ةدجتسم   ٢٦	٨	٣٤	١١		



	

	 	 	 7	
	

ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

هللا دبع ناضمر حالص ھنیدور 3170 ةدجتسم   ١	٩	١٠	٩		

ىمویب میظعلادبع ىدجم ةضور 3171 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	٧		

میركلاداج دمحم ىلع ىرسی ھضور 3172 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	١٠		

باوتلادبع نمؤملادبع ھماسا ادیور 3173 ةدجتسم   ٢٠	٦	٢٦	١١		

باوتلا دبع دمحا دلاخ هدیور 3174 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	١١		

نیسح دمحا دامع میر 3175 ةدجتسم   ٢١	٧	٢٨	١١		

ىفطصم قداص دمحم ىفطصم میر 3176 ةدجتسم   ١٨	١٠	٢٨	٩		

فسوی لیلخ دمحا ردان میر 3177 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١٠		

هللا اطع دمحا دومحم ماھیر 3178 ةدجتسم   ٢١	5	٢٦	١٠		

دعس ىفطصم دومحم لیبن ماھیر 3179 ةدجتسم   ٢٠	١٠	٣٠	١١		

ةدجتسم  فسوی دمحا دیلو ماھیر 3180  ٢٢	١٠	٣٢	١٠		

ةدجتسم  دمحا دیعس دومحم دیعس بنیز 3181  ٢٨	١٠	٣٨	١٤		

ىطاعلا دبع ىلع دومحم بنیز 3182 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١١		

نیسح دمحم دومحم فرشا ةراس 3183 ةدجتسم   ٢٠	٧	٢٧	١٠		

ىلع زیزعلادبع ىحی ةراس 3184 ةدجتسم   ١٩	٩	٢٨	٩		

ةدجتسم  نامیلس دیمحلا دبع دمحم دمحا هراس 3185  ٢٢	٦	٢٨	١١		

دمحم نادیز نیسحلا هراس 3186 ةدجتسم  تاباصإ	١٥	٢٢	٧	١٥  	

زیزعلادبع ىبنلادبع ماسح هراس 3187 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	٩		

ىسرم دمحا حالص هراس 3188 ةدجتسم   ١٦	١٠	٢٦	٩		

دمحم دمحا دیجملادبع هراس 3189 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٠		

ىفاوم دمحم دیسلا دمحم هراس 3190 ةدجتسم   ٢٦	١٠	٣٦	2٣		

نامیلس دواد نیدلا ىحم دمحم هراس 3191 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	1٧		

میھاربا نیما نیسح داعس 3192 ةدجتسم   ٢١	٧	٢٨	1٥		

نامیلس دواد فسوی میھاربا ىملس 3193 ةدجتسم   ٢٧	١٠	٣٧	2٦		

دیسلا ىنسح نمیا ىملس 3194 ةدجتسم   ٢١	٩	٣٠	1٧		

دمحا میھاربا دومحم فیرش ىملس 3195 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	1٥		

لیعامسا معنملا دبع توفص ىملس 3196 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	٢٠		

نامعن ىمویبلا جرف لداع ىملس 3197 ةدجتسم   ١٩	٩	٢٨	1٥		

دمحم میھاربا حاتفم دمحم ىملس 3198 ةدجتسم   ٢٣	٩	٣٢	1٦		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

ىفنح دمحا فسوی دومحم ىملس 3199  
 نم

 جراخلا
ماع لوا  

	 غ	غ	غ	غ

هللا دبع دمحم دیس يملس 3200 ةدجتسم   ٢٣	٩	٣٢	٢٠		

اطع نامثع دیمحلا دبع دمحم يملس 3201 ةبسار   ١٧	٧	٢٤	١٣		

  دمحم بجر دیرف امس 3202
 نم

 جراخلا
ماع لوا  

		غ	غ	غ	غ

لقع دمحم دمحم فسوی امس 3203 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١٧		

هللا دبع دمحم دیس ءامس 3204 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٩		

میھاربا دوبع میھاربا رمس 3205 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٦		

دمحا دیمحلا دبع دمحا هریمس 3206 ةدجتسم   ٢٣	٩	٣٢	١٣		

دمحم لیعامسا هدامح دمحا ھیمس 3207 ةدجتسم   ٢٥	١٠	٣٥	١٦		

نامیلس بجر لیبن ھیمس 3208 ةدجتسم   ٢٠	٦	٢٦	١٥		

شیورد نامثع تمصع دمحم ماھس 3209 ةدجتسم  		غ	١٠	غ	١٠ 

دمحم يلع ركب وبا لامج ھلیھس 3210 ةدجتسم   ١٧	٧	٢٤	١٤		

دمحم دومحم تعفر ھلیھس 3211 ةدجتسم   ١٩	٨	٢٧	١٩		

ردب دیسلا حماس ھلیھس 3212 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	٢١		

دمحا هزمح میرك ھلیھس 3213 ةدجتسم   ١٤	٧	٢١	١٢		

دمحا لیعامسا دارم ھلیھس 3214 ةدجتسم   ١٦	٨	٢٤	١٦		

  روصنم دیسلا دمحم ىریخ نیلیس 3215
 نم

 جراخلا
ماع ىناث  

		غ	غ	غ	غ

بیبل زیول راودا نومیس 3216 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٩		

ریدابا ىحصن لیما نومیس 3217 ةدجتسم   ١٧	٨	٢٥	١٢		

يفطصم دیس دیعس هدنھاش 3218 ةدجتسم   ١٥	٨	٢٣	١١		

مالس ىلوتم دمحم میھاربا قورش 3219 ةدجتسم   ١٤	٦	٢٠	٩		

3220 
 دمحم فوؤلا دبع نسح قورش
هرامع ةدجتسم   ١٨	٦	٢٤	١٣		

3221 
 دبع دمحم ىلع میحرلا دبع قورش
ھبر ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	١٨		

 دمحم ىحلادبع قزارلادبع قورش 3222
ىمینغ ةدجتسم   ١٧	٩	٢٦	١٣		

حاتفلا دبع دمحا مرك قورش 3223 ةدجتسم   ١٤	٩	٢٣	١٢		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

دمحم دمحا دمحم قورش 3224 ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	١١		

دمحم ىنسح دمحم قورش 3225 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	١٩		

دومحم دیس دمحم قورش 3226 ةدجتسم   ٢٢	8	٣٠	١٨		

فیس يمھف رونا سمش 3227 ةدجتسم  تاباصا	١٩	٢٩	10	١٩  	

نامیلس ىسرم میھاربا نسح دھش 3228 ةدجتسم   ٢٢	5	٢٧	١٤		

ينھم يلع رباج ءامیش 3229 ةدجتسم   ٢٧	9	٣٦	٢٣		

میحرلا دبع داؤف مالسلادبع ءامیش 3230 ةدجتسم   ١٩	8	٢٧	١٥		

ةدجتسم  ىمھف معنملا دبع دومحم افص 3231  ٢٤	10	٣٤	١٩		

دیمحلا دبع روشاع میھاربا ءافص 3232 ةدجتسم   ١٤	5	١٩	١٥		

دمحا دومحم دمحم دلاخ ءافص 3233 ةدجتسم   ٢٣	9	٣٢	٢١		

 دمحم ىدمح دومحم دلاخ ءافص 3234
میركلا دبع میھاربا ةدجتسم   ٢٩	10	٣٩	٢٦		

ىلع يلع يحتف ماشھ ةوفص 3235 ةدجتسم   ٢٦	10	٣٦	٢٢		

زیزعلا دبع نیسح باھیا ىحض 3236 ةدجتسم   ٢٢	10	٣٢	١٧		

دومحم ةتاحش يدمح يحض 3237 ةدجتسم   ٢١	10	٣١	١٧		

دیجملادبع میكحلادبع قراط هدیاع 3238 ةدجتسم   ١٥	8	٢٣	١٢		

نیھاش دمحم ىلع ىحتف الع 3239 ةبسار  		غ	غ غ	غ 

ىلداعلا هدبع دلاخ ءایلع 3240 ةدجتسم   ١٩	١٠	٢٩	١٥		

دیمحلا دبع زیزعلا دبع دلاخ دھع 3241 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	٢١		

ىلع دمحم دمحا ىنسح ھعمج ةمطاف 3242 ةدجتسم   ٢٠	١٠	٣٠	١٦		

دومحم دمحم نسح دمحا ھمطاف 3243 ةدجتسم   ٢٥	٨	٣٣	١٧		

دمحم نیدلارون دمحا ھمطاف 3244 ةدجتسم   ١٦	٥	٢١	٩		

ملاس ىفطصم ىسرم ءارھزلا ھمطاف 3245 ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

نیدلا ىحم دمحم دلاخ ھمطاف 3246 ةدجتسم   ١٥	٥	٢٠	١٠		

دمحم رباص ىماس ھمطاف 3247 ةدجتسم   ١٦	٥	٢١	١٢		

 باوتلادبع ىلتوقلا ىركش ھمطاف 3248
دمحم ةدجتسم   ١٩	٨	٢٧	١٦		

هاللا دبع دمحم لاعلا دبع ھمطاف 3249 ةدجتسم   ٢٠	١٠	٣٠	١٥		

 فؤورلا دبع نیدلا ءالع ھمطاف 3250
يسیع ةدجتسم   ٩	٧	١٦	٩		

رداقلا دبع دمحا ىلع ھمطاف 3251 ةدجتسم   ١٤	٥	١٩	٨		

ةدجتسم  دمحم ىنویسب ورمع ھمطاف 3252  ١٧	٦	٢٣	١٠		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

3253 
 دبع راتخم دمحا ىفطصم ھمطاف
مالسلا ةدجتسم   ١٤	٨	٢٢	١٢		

سیوع دمحا دمحم ماشھ ھمطاف 3254 ةدجتسم   ٢٤	٧	31	٢١		

ةدجتسم  ىفطصم دیس دیلو ھمطاف 3255  ٢١	٩	٣٠	١٤		

ىسرم نسح لیعامسا دمحم امیطاف 3256 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٩		

بیجن بیبح بیجن اینوریبف 3257 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

دمحا هدبع نیسح ماسح ھیحتف 3258 ةدجتسم   ١٥	٨	٢٣	١٢		

مناغ دمحم لامك ىنرق ةیحتف 3259 ةدجتسم   ١٦	٥	٢١	١١		

دیمح دیسلا میھاربا فرشا حرف 3260 ةدجتسم   ١٥	٧	٢٢	١٢		

نسح نیسح دعس ىماس حرف 3261 ةدجتسم   ١٨	٦٦٦ 	٢٤	١١		

 دمحم زیزعلادبع نیدلا ءایض حرف 3262
دمحا ةدجتسم   ٢٢	٦	٢٨	١٦		

ىسرم دومحم دمحم حرف 3263 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١٤		

دومحم زیزعلا دبع ىفنحلا ةدیرف 3264 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٤		

دیھشلا دبع بیدا دامع الویف 3265 ةدجتسم   ٢٨	٩	٣٧	٢٥		

 عیدو بیدا دمحم لداع نمراك 3266
ىدیبابللا ةدجتسم   ٦	٥	١١	٩		

میھاربا دمحم نیسح دلاخ ةمیرك 3267 ةدجتسم   ٢٦	٩	٣٥	٢٥		

3268 
 ىنسح دومحم ىواصلا ىیحی ىزنك
ىواصلا ةدجتسم   ٢٧	١٠	٣٧	٢٤		

نسح دومحم روصنم ھفیطل 3269 ةدجتسم   ٢٠	٧	٢٧	١٧		

دیس باھولادبع دمحم ادنل 3270 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١٣		

 ىفطصم حاتفلا دبع قراط انیل 3271
ىرشعلا ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٣		

لیئاخیم ضوعم ىدجم انودام 3272 ةدجتسم   ٢٢	٨	٣٠	١٤		

فسوی تباث حماس ایرام 3273 ةدجتسم   ١٥	٧	٢٢	١١		

ھلخن سیسنرف ریمس نایرام 3274 ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	١٠		

دمحا دمحم فیرش ایام 3275 ةدجتسم   ١٢	٧	١٩	٩		

ىفریصلا ھط میھاربا دیسلا دمحم ایام 3276 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١٤		

دوصقملا دبع هللا دبع دمحا هورم 3277 ةدجتسم   ١٩	٩	٢٨	١٠		

زیزعلادبع دیسلا ریمس هورم 3278 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	١١		

ىنوتلا میھاربا دیس دمحا میرم 3279 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٤		

ىبلش هللا دبع دمحا میرم 3280 ةدجتسم   ١٩	٨	٢٧	١١		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

دیسلا دمحم ىریخ باھیا میرم 3281 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	٨		

لیلخ نسح دمحم لامج میرم 3282 ةدجتسم   ٢٥	٧	٣٢	١١		

سرطب فیصن لامج میرم 3283 ةدجتسم   ٢١	٩	٣٠	٨		

داؤف دمحم سنربلا دلاخ میرم 3284 ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	٨		

نمحرلادبع ىكز مھنیز میرم 3285 ةدجتسم   ١٧	٥	٢٢	٩		

ةدجتسم  نمحرلا دبع دمحم نمحرلا دبع میرم 3286  ٢٣	١٠	٣٣	١٤		

ةدجتسم   نیدلا زع دیس زیزعلا دبع میرم 3287  ٢٤	٩	٣٣	١٣		

ةدجتسم  دیع دمحا تزع میرم 3288  ١٨	٧	٢٥	٧		

يودب دیسلا دمحم ىحتف میرم 3289 ةدجتسم   ١٨	١٠	٢٨	٩		

ىنرق میھاربا ىنرق میرم 3290 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	٩		

رصان دمحا نیسح نیدلا لامك میرم 3291 ةدجتسم   ٢٢	٨	٣٠	١٠		

دمحم دماح ىدجم میرم 3292 ةدجتسم   ٢٣	٧	٣٠	١٤		

میلس دمحم ركاش دمحم میرم 3293 ةدجتسم   ٢٠	٧	٢٧	٩		

مظاك ىزوف دمحم میرم 3294 ةدجتسم   ٢٨	٩	٣٧	١٧		

دوبع لماك دمحم دمحم میرم 3295 ةدجتسم   ٢٦	٩	٣٥	١٩		

ىلع دوبعملا دبع دومحم میرم 3296 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	١١		

زیزعلا دبع قوراف ىفطصم میرم 3297 ةدجتسم   ٢٣	٩	٣٢	١٣		

میھاربا دمحا دومحم يفطصم میرم 3298 ةدجتسم   ٢٠	١٠	٣٠	١٧		

ىزاجح دمحا سابع مالسا كلم 3299 ةدجتسم   ٢٦	١٠	٣٦	٢٠		

ةبسار  دمحم دومحم میلحلا دبع كلم 3300  ٢٠	١٠	٣٠	١١		

دمحم نیدلا حالص دمحم كلم 3301 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٤		

يقوسدلا يفاشلا دبع لامج رانم 3302 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٨		

دیسلا رداقلادبع دلاخ رانم 3303 ةدجتسم  تاباصا	١٨	٢٨	١٠	١٨  	

دومحم دمحم اضر رانم 3304 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٤		

دیسلا دمحم رباج هللادبع رانم 3305 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٢		

ىلوخلا دیرفلا دبع دمحم رانم 3306 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٣		

نامثع دیجملا دبع دمحم رانم 3307 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١٧		

دمحا دمحم ھیبن دمحم رانم 3308 ةدجتسم  تاباصا	١٨	٢٧	٩	١٨  	

يلع قازرلا دبع يوالزن رانم 3309 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١١		

دومحم دمحم ماشھ رانم 3310 ةبسار   ٢١	٨	٢٩	١٤		

ظیفحلا دبع يكذ مثیھ رانم 3311 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٨		

ةدجتسم  دحاولا دبع میھاربا ماصع دمحم لانم 3312  ١٨	٨	٢٦	١٣		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

  رعاشلا رصن رصن رصن لانم 3313
 نم

 جراخلا
ماع ىناث  

		١١	ع	ع ع

دیسلا میھاربا نمیا هللا ةنم 3314 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٥		

میھاربا ىوامشع ىدمح هللا ةنم 3315 ةدجتسم   ٢٠	١٠	٣٠	١٠		

ةدجتسم  دمحم ىضترم مركم رمع هللا ةنم 3316  ١٥	٦	٢١	١١		

3317 
 دمحم ىتاحلا نیسح دمحم هللا ةنم
ضوع ةدجتسم   ١٢	٧	١٩	٨		

ةدجتسم  لیعامسا دمحا دیس دمحا هللا ھنم 3318  ١٢	٧	١٩	١١		

ىردبلا مالسلا دبع ناسح هللا ھنم 3319 ةدجتسم   ١٣	٥	١٨	١٢		

نسح دمحا نسح هللا ھنم 3320 ةدجتسم   ١٣	٧	٢٠	٨		

میلحلادبع ىمویب ىماس هللا ھنم 3321 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

بیبح دیاف دیس هللا ھنم 3322 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ىلوتم دمحم لداع هللا ھنم 3323 ةدجتسم   ٢٣	٨	٣١	٢٣		

بیرغ هاللا دبع ىحتف دیع هللا ھنم 3324 ةدجتسم   ١٤	٧	٢١	١٢		

دومحم دمحم ىدجم هللا ھنم 3325 ةدجتسم   ١٢	٨	٢٠	٨		

دمحا ةمینغ وبا دمحم هللا ھنم 3326 ةدجتسم   ١٩	٩	٢٨	١٣		

يلغرف فسوی دمحم هللا ھنم 3327 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١٠		

 دمحم میھاربا دومحم هللا ھنم 3328
لیعامسا ةدجتسم   ١	٧	٨	١١		

نینسح داج دمحم لیبن ھنم 3329 ةدجتسم   ١٦	٧	٢٣	١٣		

ىفطصم دمحم فرشا ىنم 3330  ةبسار 
رذعب 		غ	غ	غ	غ 

ىنومالسلا دیسلا میھاربا دیسلا ىنم 3331  ةبسار 
رذعب 		غ	غ	غ	غ 

دیسلا دمحم دیس دلاخ ىنم 3332 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

ةدجتسم  فیطللا دبع نیدباع بجر ىنم 3333  16	٧	٢٣	١٢		

دمحم دیمحلا دبع دلاخ هدوم 3334 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٣		

ھحیس دیرم دالیم نیروم 3335 ةدجتسم  تاباصا	٢١	٣٠	٩	٢١  	

دمحا نابعش دمحا ىم 3336 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٧		

  لیعامسا دمحم ىنسح قراط ىم 3337
 نم

 جراخلا
ماع لوا  

		غ	غ	غ	غ

دمحم جرف دومحم ىم 3338 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٥		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
 هللا دبع لمأ	/د.أ                                         لولغز ةبیھو /د.أ                                نیدلا رون صالخا /د.أ– زیزعلادبع نامیإ /د.أ
قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  

 مقر
سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	

ةنسلا  
) ٣٠ ( 	

يھفشلا 	
(١٠		)	

 عومجم
 لامعأ
 ةنسلا
يھفشلاو  

(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

ىلغرفلا دمحا ىفطصم هدایم 3339 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١١		

ةدجتسم  يفطصم حالص میھربا رایم 3340  ٢٣	١٠	٣٣	١٥		

3341 
 سابع دومحم يفطل دلاخ رایم
ةدجتسم  دومحم  ٢٠	٧	٢٧	١١		

ھیطع دمحا میلحلادبع عیبر رایم 3342 ةدجتسم  تاباصا	٢٠	٢٧	٧	٢٠  	

ىنوع دومحم دیسلا نیدلا فیس رایم 3343 ةدجتسم   ٢١	٦	٢٧	١٢		

ضوع دیسلا دیسلا انریم 3344 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	٩		

ىمامحلا ىلوتم نسح دمحم انریم 3345 ةدجتسم   ١٨	٥	٢٣	١٠		

لیعامسا دومحم ءالع ھیدان 3346 ةدجتسم   ١٩	٥	٢٤	١٠		

 لاعلا دبع نیدلا ءالع دمحا نیدان 3347
لیعامسا ةدجتسم   22	١٠	32	١٨		

فیرشلا دمحا دلاخ ھیدان 3348 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١١		

دمحا میلحلا دبع نابعش ىسنان 3349 ةدجتسم   ٢١	٩	٣٠	١٠		

بیبل زیزعلا دبع قوراف دمحا ىوجن 3350 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	٨		

میھاربا لیلخ میھاربا ىدن 3351 ةدجتسم   ٢١	٥	٢٦	١٢		

نسح دمحم ىنسح دمحا ىدن 3352 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٢		

ىسرم ىعفاش دمحا ىدن 3353 ةدجتسم   ٢٠	٩	٢٩	١٤		

دیسلا دمحا دیسلا ىدن 3354 ةدجتسم   ١٩	٨	٢٧	١٤		

دومحم دمحا دومحم نسح ىدن 3355 ةدجتسم  تاباصا	١٩	٢٧	٨	١٩  	

دمحم رمع نیسح ىدن 3356 ةدجتسم   ١٩	١٠	٢٩	١٠		

ضوعم سنوی حماس ىدن 3357 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٤		

سورحم دعس نیدلا دامع ىدن 3358 ةدجتسم   ١٦	٧	٢٣	١٢		

  دوعسم ىلذاش دیع ىدن 3359
 نم

 جراخلا
ماع لوا  

		غ	غ	غ	غ

نسح حلاص ىدجم ىدن 3360 ةدجتسم   ١٨	٦	٢٤	١٤		

ىسیع دیز وبا ىوادعملا دمحم ىدن 3361 ةدجتسم   ٢٢	٨	٣٠	١٥		

دمحم ىزوف دمحم ىدن 3362 ةدجتسم   ١٥	٥	٢٠	٩		

ىدینج دیس دومحم ىدن 3363 ةدجتسم   ١٨	٨	٢٦	٧		

بزع ىكز نیدلا لامك دومحم ىدن 3364 ةدجتسم   ١٦	٧	٢٣	١٢		

ىوامرفلا دمحم میھاربا ىناھ ىدن 3365 ةدجتسم   ٢٢	٧	٢٩	١٥		

ةدجتسم  حاتفلا دبع ىحتف دمحم دیلو ىدن 3366  ٢١	١٠	٣١	١٣		

دیمح حاتفلا دبع دمحا نیمرن 3367 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٤		
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ةیلكلا ةدیمع                                     مسقلا ةسیئر                                                     ررقملا ذاتسأ 	
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قیفوت الع/د.أ -يسرم لامأ/د.أ  
نمؤم نانح /د.أ-يدمح ةیفص/د.أ  
فرش يلیل /د.أ-حالص حامس/د.أ  
يزاغملا ءالو /د.م.أ – كوربم باحر /د.أ  
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سولجلا ةبلاطلا مسا	 ةلاحلا	  لامعأ	
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(٤٠	)	
يقیبطتلا  

(	٣٠	)	

تاظحالم  

3368 
 حاتفلادبع دمحم فیطللادبع نیمرن
ىدنجلا ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١٤		

دمحم ماما دومحم دیس نامیرن 3369 ةدجتسم   ١٧	٥	٢٢	٩		

دمحم ىلع میلحلا دبع دمحا ةمسن 3370 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٦		

رمع ىداھلا دبع ىلع ناضمر ھمسن 3371 ةدجتسم   ٢٠	٨	٢٨	١٠		

هللا دبع حاتفلا دبع فرشا مغن 3372 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	٣١ 		

ةدجتسم  لوحالا ىلع دیسلا لامج مغن 3373  ٢٨	١٠	٣٨	٨١ 		

میھاربا دمحا قوراف دلاخ ىھن 3374 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	١١ 		

دمحم هدبع دومحم يبنلا دبع ىھن 3375 ةدجتسم   ١٩	٦	٢٥	١٠		

ىقوسد بجر دمحم ىھن 3376 ةدجتسم   20	٨	28	١١		

ملاس دومحم دمحم ىھن 3377 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	١٧		

دارم دومحم دیس دومحم ىھن 3378 ةدجتسم   ٢٢	٩	٣١	٢١ 		

يرماعلا دیسلا ماشھ لاون 3379 ةدجتسم   ٢٣	٦	٢٩	٠١ 		

تباث نیدلا زع دمحم لامج ارون 3380 ةدجتسم   ٢٧	٧	٣٤	٢٠		

داوع دیس دامع ارون 3381 ةدجتسم   ٢٤	١٠	٣٤	١٣		

قزارلا دبع اطع دمحم ارون 3382 ةدجتسم   ١٧	٧	٢٤	١١ 		

ىطعملا دبع لیعامسا دمحا نارون 3383 ةدجتسم   ٢٦	٨	٣٤	١٩		

ةدجتسم  دیاز ىماس دمحا نارون 3384 		غ	غ	غ	غ 

 دبع ىلع نمیھملا دبع تفأر ةرون 3385
زیزعلا ةدجتسم  		غ	غ	غ	غ 

ةدجتسم  دمحا میھاربا دمحا ناھرون 3386  ٢٠	٨	٢٨	١٠		

ىفطصم ھط دمحا ناھرون 3387 ةدجتسم   ١٨	٧	٢٥	٩		

زازقلا يلع حاجن فرشا ناھرون 3388 ةدجتسم   24	٦	٣٠	١٢		

ةدجتسم  نابعش يلع نابعش دیعس ناھرون 3389  28	١٠	٣٨	١٦		

رمنلا ىلع نسح ىلع ناھرون 3390 ةدجتسم   20	٨	٢٨	١٠		

دمحا فیطللا دبع دمحم ناھرون 3391 ةدجتسم  		غ	غ	غ غ 

نیسح لامك دمحم ناھرون 3392 ةدجتسم   ٢٨	١٠	٣٨	١٢		

 دمحم ىلع دمحم ىناھ ناھرون 3393
فسوی ةدجتسم   ٢٨	١٠	٣٨	١٩		

ةدجتسم  نمحرلا دبع دمحم لئاو ناھرون 3394  ١٩	٩	٢٨	١٧		

دیجملادبع مشاھ لیعامسا رجاھ 3395 ةدجتسم   ٧	٧	١٤	٩		

زیزعلادبع میھاربا فرشا رجاھ 3396 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٥		
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(	٣٠	)	

تاظحالم  

نسح عراز نیسح رجاھ 3397 ةدجتسم   ٢٠	٧	٢٧	٩		

ردب دمحم دمحم دلاخ رجاھ 3398 ةدجتسم   ٢٨	١٠	٣٨	٢٣		

دمحم رمع ىربص رجاھ 3399 ةدجتسم   ٢١	٨	٢٩	٨		

دمحا دمحم فسوی ىلع رجاھ 3400 ةدجتسم   ٢٤	٩	٣٣	١٩		

هربص فیطللادبع دمحم رجاھ 3401 ةدجتسم   ١	٧	٨	٨		

ىجیلملا نسح ىلع دمحم رجاھ 3402 ةدجتسم   ١٩	٨	٢٧	١٠		

ةدجتسم  ىلوتم دومحم میھاربا دومحم رجاھ 3403  ١٦	٧	٢٣	٨		

دومحم دمحا دومحم رجاھ 3404 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

لیعامسا دمحم رصان رجاھ 3405 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٣		

فالخ فولخم ماشھ ھلاھ 3406 ةدجتسم   ٢٠	٥	٢٥	٢٠		

دمحا ىداھلا دبع دمحم ىدیاھ 3407 ةبسار  		غ	غ	غ	غ 

فصاو يلدع يجان ىدیاھ 3408 ةدجتسم   ١٣	٥	١٨	١٠		

ىلع ىطعملا دبع رصان ىدیاھ 3409 ةدجتسم   ١٤	٥	١٩	١٠		

 دبع يلوبدم باھولا دبع يدیاھ 3410
باھولا ةدجتسم   ١٥	٨	٢٣	١٠		

نسح دمحم فیطللا دبع ةبھ 3411 ةدجتسم   ٢٠	١٠	٣٠	١٧		

ولحلا بلاطوبأ داؤف ركاش ھبھ 3412 ةدجتسم   ١٩	٧	٢٦	١٩		

ناطقلا ىكز حالص دمحم باھیا ھیادھ 3413 ةدجتسم   ١٧	٨	٢٥	١٩		

ةبسار  ملیوس ىلع ىدوعس ىدھ 3414 		غ	غ	غ	غ 

ةدجتسم  برح دمحا نیما نیدلا ءالع ىدھ 3415  ٢١	١٠	٣١	١٦		

ةدجتسم  ھمعن وبا ھیطع ىفطصم بلط ریدھ 3416  ١٤	٧	٢١	١١		

میظعلادبع ناضمر دمحم ریدھ 3417 ةدجتسم   ١٩	١٠	٢٩	١٥		

بارغ دمحم دمحم دمحم ھسمھ 3418 ةدجتسم   ٢١	١٠	٣١	١٨		

دمحا دیسلا دمحا دنھ 3419 ةدجتسم   ٢٢	١٠	٣٢	١٧		

ملاس دمح دیس دنھ 3420 ةدجتسم   ٢٣	٩	٣٢	١٧		

میلعلا دبع دمحم دمحا ماسو 3421 ةدجتسم   ١٥	٨	٢٣	١٤		

راطعلا بجر معنملا دبع دمحم ءافو 3422 ةدجتسم   ١١	١٠	٢١	١٢		

3423 
 دیسلا دامح فیطللا دبع ءالو
ةدجتسم  ىوامشعلا  ١٨	٧	٢٥	١٤		

3424 
 دمحا دومحم دمحم نسح مائو
ةدجتسم  ىعفاشلا  ٢٧	٧	٣٤	١٨		

فسوی میھاربا نمیا ارای 3425 ةدجتسم   ٢٤	٦	٣٠	١٤		
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دمحم ىلع بغار ارای 3426 ةدجتسم  تاباصا	٢٣	٣٣	١٠	٢٣  	

ھیطع دیسلا ةیطع ارای 3427 ةدجتسم   ٢٣	١٠	٣٣	١٥		

ىراغز ىسیع دمحم ارای 3428 ةدجتسم   ٢٣	٦	٢٩	١٢		

هوصنق نامیلس دمحم ىناھ ارای 3429 ةدجتسم   ٢٣	٨	٣١	١٣		

ىلع ىحی رسای ارای 3430 ةدجتسم   ٢٩	١٠	٣٩	٢٤		

3431 
 دمحم مناغ دمحا میھاربا نیمسای
طایع نسح ةدجتسم   ٢٥	١٠	٣٥	٢٢		

ةدجتسم  دمحا قداص دمحا نیمسای 3432 		غ	٧	٦	١ 

 ىلع دمحا دیمحلا دبع لامج نیمسای 3433
دھاشلا ةدجتسم    ٢١ 	٥	٢٦	١٣		

ىلع تاكرب دمحم نیسح نیمسای 3434 ةدجتسم  تاباصا	٢٥	٣٣	٨	٢٥  	

ىنفح ىنرق دیس نیمسای 3435 ةدجتسم   ٢٣	٩	٣٢	١٤		

دیمحا دبع دمحا دومحم نیمسای 3436 ةدجتسم   ٢٣	٨	٣١	١٥		

ناسح دومحم حودمم نیمسای 3437 ةدجتسم   ٢٩	٩	٣٨	٢٦		

دیس دمحا فسوی نیمسای 3438 ةدجتسم   ٢٤	٧	٣١	١٦		

ىلداعلا قوراف دمحا ىنمی 3439 ةدجتسم   ٢٥	١٠	٣٥	١٨		

ةدجتسم  ىفیفع يسرم ىقوش فرشا ىنمی 3440  ٢٥	٧	٣٢	١٧		

قاحسا ردب لداع انیتسوی 3441 ةدجتسم   ٢٧	٩	٣٦	٢١		

 


