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يكبٌ انزدزٚتانفسلخاالظــــــىو
 زئبظخ يسكص ٔيدُٚخ يٛذ ظهعٛمانثبَٛخػًس ػصد اجلساحيٗ ػجداحلًٛد ثكس1

االدازح اذلُدظٛخ مبدٚسٚخ انصزاػخانثبَٛخَشأد أظبيخ ادلزٕيل أثٕانؼُني انؼصة2

انشسكخ ادلصسٚخ نُمم انكٓسثبء لطبع اندنزبانثبَٛخحعٍ ػجدانؼصٚص حعٍ زلًد3

انٕحدح احملهٛخ ثديٛبطانثبَٛخيريَب اظبيخ طّ اثٕانؼُني4

انٕحدح احملهٛخ دلدُٚخ احملهخ انكرب٘انثبَٛخرغسٚد ظبيٗ انديسأ٘ زيضب5ٌ

انٕحدح احملهٛخ دلدُٚخ احملهخ انكرب٘انثبَٛخمسبح زلًد ػصاند6ٍٚ

انٕحدح احملهٛخ دلدُٚخ دكسَطانثبَٛخزلًٕد ػجدانُبصس انعٛد7

زئبظخ انٕحدح احملهٛخ حبٙ شسقانثبَٛخػًس امحد ظبيٗ ػًس امحد انعُٕظ8ٙ

ظُرتال انكسد٘انثبَٛخإظساء ػجدِ أمحد زلًد9

ظُرتال انكسد٘انثبَٛخشْساء زلًد زلًد امحد شهج10ٙ

ظُرتال انكسد٘انثبَٛخػجدانسمحٍ زلًد انعٛد ػجدانمبدز11

شسكخ افسٔ اجيٛجذ نهًمبٔالد اذلُدظٛخانثبَٛخػجدانسمحٍ اشسف امحد امحد انُحبض12

شسكخ اندنزب نهعكسانثبَٛخػًسٔ اثٕانٛصٚد ذكٗ اثٕانٛصٚد ادلضىن13

شسكخ انسثٛغ نالَظًخ ٔانربرلٛبدانثبَٛخأمحد ٚبظس امحد زلًد انعٛد14

شسكخ انسثٛغ نالَظًخ ٔانربرلٛبدانثبَٛخأظبيخ زلًد زشق اثساْٛى15

شسكخ انعٕٚد٘ نهكٓسثبءانثبَٛخُْبء زلًد امحد غبشٖ انعٛد16

شسكخ انشبشبد انركٛخ نهدػبٚخ ٔاالػالٌانثبَٛخػهٙ امحد امحد زلًٕد اجلُد17ٖ

شسكخ انمبئدانثبَٛخأمحد أيني أمحد ػجدانفزبح18

شسكخ ادلعزمجم نالظزرياد ٔانزصدٚسانثبَٛخإثساْٛى ػهٙ اثساْٛى اخلُكب19ٖٔ

شسكخ دنزب انُٛم نهصُبػخانثبَٛخإمسبػٛم ٔخّٛ امسبػٛم اندٚداي20َٕٗ

شسكخ يصس نهغصل ٔانُعٛحانثبَٛخػهٗ زلًد ػهٙ ػجدانؼصٚص انعًبح21ٗ

شسكخ يصس نهغصل ٔانُعٛحانثبَٛخزلًد اٚٓبة اثساْٛى انعٛد22

شسكخ يصس نهغصل ٔانُعٛحانثبَٛخزلًد طهؼذ زلًد زلًٕد لُدٚم23

شؼجخ ُْدظخ االنكرتَٔٛبد ٔاالرصبالد
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شسكخ يصس نهغصل ٔانُعٛحانثبَٛخيصطفٗ غبشٖ امحد غبش24ٖ

شسكخ يضبزة اندلٓهٛخانثبَٛخيُّ اهلل زلًد زلًد ٔحٛد25

شسكخ يٕثٙ ظريفانثبَٛخزلًد زضب انعٛد ػجدانؼصٚص26

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخإثزعبو زلًد انعٛد ػجدانسمح27ٍ

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخإميبٌ زضب انعؼٛد انؼدل كعبة28

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخأمسبء زلعٍ يعؼد طّ فساج29

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخأيريح زضب زشق ادلكب30ٖٔ

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخأيريح يعؼد زلًد خبد خضس31

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخأٔنٛط حبشو ظٛد أمحد ػجداحلًٛد لبثٛم32

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخأّٚ ٔنٛد ػجداحلًٛد زلًد حع33ٍ

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخصفٛخ رلدٖ امحد انعؼٛد34

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخػهٗ خالل ػهٙ اثساْٛى أثٕػجداهلل35

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخزلًد طبزق زلًد ػجبض36

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخيىن انعؼٛد يُصٕز اخلٕىل37

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخيىن اميٍ ػجدادلُؼى انشبػس38

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخَدٖ امحد يٕظٙ ػجدانسحٛى39

شسكخ يٛبِ انشسة ٔانصسف انصحٙانثبَٛخْجّ فزحٗ شهجٙ زلًد اخلٕال40َٗ

ػٛبداد طت اظُبٌانثبَٛخكسٚى زلًد ػجداحلًٛد زلًد ػٕض41

ػٛبداد طت اظُبٌانثبَٛخزلًٕد يصطفٙ زلًد اثساْٛى ػجد42ِ

زلطخ رٕنٛد كٓسثبء ديٛبطانثبَٛخظؼبد ػهٙ أمحد ػهٙ حعت اهلل43

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخإثساْٛى حبيد ػجداجلٕاد انعؼٛد44

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخإثساْٛى شسٚف ادلداح زلًد45

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخإظالو انؼشس٘ زلًد انؼشس46ٖ

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخإظالو ػجدانسمحٍ زلًد47

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخأمحد أظبيخ زلًٕد َصس أثٕز48ّٚ

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخأمحد أكسو ػهٙ احلدٚد49٘

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخأمحد يؼبذ يصجبح فٕد50ِ

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخأميٍ ػجداهلل انعٛد أمحد51
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يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخػهٗ امحد شٍٚ انؼبثد52ٍٚ

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخػهٙ ػبدل ػهٙ زلًد خٕد53ِ

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخػًس مجبل اندٍٚ امحد54

يسكص انكهٙ ٔادلعبنك انجٕنّٛانثبَٛخػًس ْشبو فزحٗ زلًد خبة اهلل55
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يركس يذيُّ ادلُصٕرِانثبَيخيصغفٗ اثراْيى زهًٗ اثراْيى98

ادلمبٔنٌٕ ادلزسذٌٔانثبَيخَٕرْبٌ انطيذ عجذ انطالو99

انٕزذِ احملهيّ احملهّ انكربٖانثبَيخْبخر امحذ عجذ ادلعجٕد100

شركّ اعم انعبيّ نهًمبٔالدانثبَيخضبرِ عهٗ عجذ انفزبذ انغُغب101ٖٔ
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مشبل انذنزبانثبنثخامحذ اضعذ ٔديع زلًذ102

انشركّ انٕعُيّ نهًمبٔالد انعبيّانثبنثخامحذ انطيذ ثذٖٔ زلًذ 103

شركّ اثٕ احلطٍ نالضزشبرادانثبنثخامحذ انطيذ عجذ ادلُعى104

شركّ اثٕ احلطٍ نالضزشبرادانثبنثخامحذ اَيص انطعيذ انعسيس105ٖ

شركّ اثٕاحلطٍ نالضزشبرادانثبنثخامحذ مجبل عجذ انرمح106ٍ

االدارِ انعبيّ نرتعّ انطالو انثبنثخامحذ خبنذ زلًذ عه107ٗ

انٕزذِ احملهيّ ثذكرَصانثبنثخامحذ ضعذ امسبعيم108

انٕزذِ احملهيّ مبُيّ انُصرانثبنثخامحذ شبكر انشسبد عجذ109ِ

ْيئّ اجملزًعبد انعًراَيّانثبنثخامحذ عجذ انرمحٍ عجذ ادلُعى110

انٕزذِ احملهيّ ثبحملهّانثبنثخامحذ عجذ اهلل عجذ انطزبر111

رلهص متٗ االيذيذانثبنثخامحذ عجذ ادلُعى عجذ احلهيى112

يركس يذيُّ ادلُصٕرِانثبنثخامحذ عٕض ضالي113ّ

شركّ انُيم نهغرق ٔانكجبرٖانثبنثخامحذ عٕض عهٗ خبثر114

ْيئّ االثُيّ انزعهيًيّانثبنثخامحذ فريذ امحذ عجذ انعبل115

رلهص يذيُّ فبرضكٕرانثبنثخامحذ رلذٖ اثراْيى اثراْيى116

شركّ يكّ نالَشبء ٔانزعًريانثبنثخامحذ زلًذ عجذ117ِ

ْيئّ اجملزًعبد انعًراَيّانثبنثخامحذ زلًذ كبيم خعفر118

رلهص يذيُّ كفر انجغيخانثبنثخامحذ يصجبذ انطيذ ضهيًب119ٌ

يركس يذيُّ ادلُصٕرِانثبنثخامحذ يإَص امحذ عجذ انفزبذ120

رلهص يذيُّ ثهمبشانثبنثخامحذ َعًبٌ عجذاهلل صبحل121

رلهص يذيُّ شرثنيانثبنثخامحذ ْشبو امحذ عٕض122

ادلمبٔنٌٕ ادلزسذٌٔانثبنثخاضبيّ زلًذ امحذ عرف123ّ

شركّ ثبٔراجييذانثبنثخاضالو خبنذ ضبمل زلًذ124

يذيريّ االضكبٌ ٔانزعًري ثذييبطانثبنثخاضالو دأد زلًذ زي125ٍ

شركّ ييبِ انشرة ٔانغرثيّانثبنثخاضالو عبرق يصغف126ٗ

شركّ ثبٔراجييذانثبنثخاضالو عجذ انرمحٍ صمر127

شركّ ييبِ انشرة ثبنغرثيّانثبنثخاضالو عصبو انطعيذ128

مشبل انذنزبانثبنثخاضالو عًبد اثٕ انطعٕد129
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االدارِ اذلُذضيّ ثذييبطانثبنثخاضالو زلًذ يصغفٗ كًبل130

مشبل انذنزبانثبنثخاالء اضبيّ زلًذ131

انشٕاف نالضزثًبر انعمبر٘انثبنثخاحلطيىن يُصٕر احلطيىن132

يكزت شزب نهًمبٔالد انثبنثخانطعيذ عجذ اذلبدٖ زلًذ133

يكزت دار يكّ نهُٓذضّ ٔانعًبرِانثبنثخانطعيذ زلًذ عجذ ادلُعى134

يكزت اذلذٖ ضُبء نهًمٕالدانثبنثخانطيذ انشسبد انطيذ135

يكزت شزب نهًمبٔالد انثبنثخانطيذ رخت انطيذ اثراْيى136

يذيريّ االضكبٌ ٔانزعًري ثذييبطانثبنثخانطيذ صالذ انطيذ زلًذ راشذ137

مشبل انذنزبانثبنثخانطيذ عجذ انرازق انجيه138ٗ

شركّ اذلذٖ ضيُبء نهًمبٔالدانثبنثخايرياشرف رثيع زلٕد139

يركس يذيُّ ادلُصٕرِانثبنثخثثيُّ َجيم انشبرىل ثكر140

يكزت انشربأٖ اذلُذضٗانثبنثخرٕفيك انطيذ زلًذ زلًذ141

االضكبٌ ٔادلرافكانثبنثخمجبل عجذ احلًيذ زلًذ عجذ انفزبذ142

شركّ ادلطبًّْ نهًمبٔالدانثبنثخزبمت اثراْيى زلًذ زلًٕد 143

رلًٕعّ ادلُٓذضني االضزشبرينيانثبنثخزبزو زطني انطيذ144

رلهص يذيُّ عهخبانثبنثخزبيذ رزق يصغفٗ زبيذ145

انٕزذِ احملهيّ مبيذ انكريبءانثبنثخزطبو انذيٍ زلًذ زلًذ امسبعيم146

االضكبٌ ٔادلرافكانثبنثخزطبو زبيذ عجذ اجلٕاد147

شركّ ثرتٔل ثالعيىانثبنثخزطبو زلًٕد زلًٕد خبنذ 148

رلهص يذيُّ انطُجالٔيٍانثبنثخخبنذ عجذ انرزيى ادلرض149ٗ

االضكبٌ ٔادلرافكانثبنثخخبنذ زلًٕد زطني َٕر150

ْيئّ اجملزًعبد انعًراَيّانثبنثخخبنذ يبضر عرفبد اخلهيف151ّ

شركّ ْبفبَبانثبنثخرضب امحذ عجذ انفزبذ152

ْيئّ االثُيّ انزعهيًيّانثبنثخرٔيبَٗ رضب اضغٕرٖ عغي153ّ

انٕزذِ احملهيّ مبيذ غًرانثبنثخصبثرعجذ انطالو زلًذ عجذ انطالو154

ادلركس انعهًٗ نهزصًيًبد ٔاالضزشبرادانثبنثخعبرق عبرق عجذ احلًيذ155

يكزت صبثر فًٓٗ نالضزشبرادانثبنثخعبدل زلًذ زلًذ ادلُد156ٗ
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انٕزذِ احملهيّ مبيذ ضهطيمانثبنثخعجذ انرمحٍ امحذ عجذ اهلل157

يركس يذيُّ ادلُصٕرِانثبنثخعجذ انرمحٍ انطيذ يصغف158ٗ

انٕزذِ احملهيّ مبيذ انكريبءانثبنثخعجذ انرمحٍ عجذ احلكيى159

رلًٕعّ ادلُٓذضني االضزشبرينيانثبنثخعجذ انرمحٍ ممذٔذ محبد160

رلهص يذيُّ ثهمبشانثبنثخعجذاهلل زلًذ زبيذ انمصىب161

يكزت انٕضظ نالضزشبرادانثبنثخعجذاهلل زلًذ زلًذ رزق162

انٕزذِ احملهيّ مبُيّ انُصرانثبنثخعالء اثٕ زيذ زلًذ اثٕ زيذ163

شركّ انعبئهّ ثطُذٔةانثبنثخعالء يبخذ زلًٕد زلًذ164

انٕزذِ احملهيّ مبُيّ انُصرانثبنثخعهٗ اثراْيى عهٗ اثٕ ادلعبع165ٗ

يركس يذيُّ ادلُصٕرِانثبنثخعهٗ عجذ احلًيذ انطيذ166

شركّ اذلذٖ ضيُبءانثبنثخعًر صالذ ضبمل يُصٕر167

شركّ كيبٌ نهًمبٔالدانثبنثخعًر عجذ انعسيس زلًذ عجذ انعسيس168

رلهص يذيُّ عهخبانثبنثخعًر عٕض صالذ اضكُذر169

رلهص يذيُّ اخبانثبنثخعًر زلًذ انطعيذ عغي170ّ

شركّ ثبٔراجييذانثبنثخعًرٔ خٓبد زلًذ انعٕض171ٗ

رثيع انطعذَٗ/يكزتانثبنثخعًرٔ عبرق ريضبٌ عساز172ٖ

ْيئّ اجملزًعبد انعًراَيّانثبنثخعًرٔ زلًذ انشرثيىن عجذ173ِ

رثيع انطعذَٗ/يكزتانثبنثخعًرٔ زلًذ َجيّ ضراج174

انٕزذِ احملهيّ ثذكرَصانثبنثخعٕض اثراْيى اثراْيى175

شركّ كيبٌ نهًمبٔالدانثبنثخفبدٖ عًر فٕزٖ زلًذ176

رثيع انطعذَٗ/يكزتانثبنثخكريى انطعيذ انطعيذ زي177ُّ

انٕزذِ احملهيّ ثبحملهّانثبنثخكريى زلًذ اثراْيى رضٕا178ٌ

رثيع انطعذَٗ/يكزتانثبنثخكريى زلًذ زلًٕد ضهغب179ٌ

شركّ انطعذاءانثبنثخرلذٖ زلًذ امحذ زلًذ180

دييبط اجلذيذِ شركّ احلصٍانثبنثخزلت زلًذ زلًذ فبيذ181

انٕزذِ احملهيّ مبُيّ انُصرانثبنثخزلًذ اثراْيى مجيم انسيىن182

رلهص يذيُّ دكرَصانثبنثخزلًذ اثراْيى صذل183ٗ

شركّ اذلذٖ ضيُبءانثبنثخزلًذ اثراْيى عجذ انعظيى184
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انٕزذِ احملهيّ مبُيّ انُصرانثبنثخزلًذ امحذ زلًذ ضالي185ّ

شركّ انعبئهّ ثطُذٔةانثبنثخزلًذ امسبعيم اثراْيى خبد186

انٕزذِ احملهيّ مبُيّ انُصرانثبنثخزلًذ امسبعيم كبيم187

انٕزذِ احملهيّ مبيذ ضهطيمانثبنثخزلًذ انطعيذ امحذ انطيذ188

شركخ ادلمبٔالد ادلزسذٌٔانثبنثخزلًذ انطعيذ نغفٗ امحذ189

رلهص يذيُّ ادلغريخانثبنثخزلًذ انطيذ عٕض زلًذ عه190ٗ

انٕزذح احملهيخ ثبحملهخانثبنثخزلًذ اميٍ انطيذ ضعذ191ِ

ثذرِ اذلُذضٗ/ يكزت انثبنثخزلًذ خالل صبحل يُصٕرانعمذ192ِ

شركخ ييبح انشرة ٔانصرف انصسٗانثبنثخزلًذ خالل زلًذ اثٕ انعهًني193

االضكبٌ ٔادلرافك ثذييبطانثبنثخزلًذ زهًٗ زلًذ اثٕ انكًبل194

شريف اذلُذضٗ/ يكزت انثبنثخزلًذ خبنذ زلًذ انجطي195َٕٗ

انعراثٗ اذلُذضٗ/يكزت انثبنثخزلًذ ضعذ زلًٕد زلًٕد196

ادلمبٔنٌٕ انعرةانثبنثخزلًذ شبكر شبكر يراد197

رلًٕعخ ادلُٓذضني ٔاالضزشبريخانثبنثخزلًذ عبدل يربٔن198

زٗ غرة ادلُصٕرح انثبنثخزلًذ عبعف عجذ انعسيس199

دار يكخ نهُٓذضخ/ يكزت انثبنثخزلًذ عجذ انرازق زلًذ200

اذليئخ انعبيخ نهغرقانثبنثخزلًذ عجذ اهلل عجذ اهلل خهيف201ّ

ادرح زٗ غرةانثبنثخزلًذ عجذ ادلعس زلًٕد202

اذليئخ انعبيخ نالثُيخانثبنثخزلًذ عًبد زلًذ لبضى203

انٕزذح احملهيخ ثذكرَصانثبنثخزلًذ عٕض امحذ عٕض204

انٕزذح احملهيخ متٗ األيذيذانثبنثخزلًذ زلطٍ عثًبٌ امحذ205

زٗ غرة ادلُصٕرح انثبنثخزلًذ زلًٕد زلًذ انغريت206

شركخ اذلذٖ ضيُبءانثبنثخزلًذ َبدٖ اثراْيى انذضٕل207ٗ

زٗ غرة ادلُصٕرح انثبنثخزلًذ َذيى زلًذ فبضم208

ادلمبٔنٌٕ انعرةانثبنثخزلًٕد امحذ عثًبٌ عجذ انٕازذ209

ادلمبٔنٌٕ انعرةانثبنثخزلًٕد اشرف انطعيذ انطيذ210
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يإضطخ صجر نهًمبٔالدانثبنثخزلًٕد انطيذ ادلزٕىل زلًذ211

رلهص يذيُخ ثهمبشانثبنثخزلًٕد انطيذ زلًذ زلًذ212

يكخ نهًشرٔعبد/ يكزت انثبنثخزلًٕد اميٍ زلًذ انطعيذ213

رلهص يذيُخ ثهمبشانثبنثخزلًٕد ضبير احلطيىن زلًذ214

رلهص يذيُخ عهخبانثبنثخزلًٕد ضعذ انذيٍ زلًذ215

اذليئخ انعبيخ نالثُيخانثبنثخزلًٕد صالذ يصغفٗ عه216ٗ

شركخ اذلذٖ ضيُبءانثبنثخزلًٕد عبدل امحذ اثراْيى217

انٕزذح احملهيخ ثبحملهخانثبنثخزلًٕد عبعف غبز218ٖ

رلهص يذيُّ ييذ غًرانثبنثخزلًٕد عبعف زلًٕد زلًذ219

اذليئخ نهُٓذضخ ٔادلمبٔالد/ يكزتانثبنثخزلًٕد عجذ احلًيذ اثراْيى220

رثيع انطعذَٗ/ يكزت انثبنثخزلًٕد عجذ ادلُعى عجذ انطالو221

انمجّ نهُٓذضخ/ يكزت انثبنثخزلًٕد فريذ عجبش زلًذ222

شركخ رلًٕعخ ادلُٓذضنيانثبنثخزلًٕد يأيٌٕ زلًذ امسبعيم223

رلهص يذيُخ انطُجالٔيٍانثبنثخزلًٕد زلًذ امحذ زلًذ224

شركخ اذلذٖ ضيُبءانثبنثخزلًٕد زلًذ َسيّ امحذ225

اذليئخ انعبيخ نالثُيخانثبنثخزلًٕد ممذٔذ زلًذ226

ْيئخ االثُيخ انزعهيًيخانثبنثخيصغفٗ امحذ يصغفٗ زلًٕد227

دار يكخ نهُٓذضّ/ يكزتانثبنثخيصغفٗ مجبل ْبشى ادلٓذ228ٖ

مشبل انذنزبانثبنثخيصغفٗ زلًٕد اثٕ انفزٕذ 229

يكزت انذيبر اذلُذضٗانثبنثخيعزس يصغفٗ يصغفٗ انطيذ230

يكزت اذلذٖ ضيُب نهًمبٔالدانثبنثخييُب فزسٗ خبة اهلل 231

شركخ اذلذٖ ضيُبء نهًمبٔالدانثبنثخَصر زبيذ َصر زلًذ232

يكزت اذلذٖ ضيُب نهًمبٔالدانثبنثخَٕرا شبْني زلًذ كًبل233

يكزت اذلذٖ ضيُب نهًمبٔالدانثبنثخُْذ انطعيذ اثراْيى انذضٕل234ٗ

شركخ رلًٕعخ انفإادانثبنثخٔنيذ صالذ انشرثيىن عهٗ 235

امحذ فريذ يصغفٗ/ يكزت انثبنثخيبضر ضهيًبٌ زلًذ ضهيًبٌ 236

يركس يذيُّ ادلُصٕرحانثبنثخيبضر يصغفٗ عجذ ادلمصٕد237

شركخ اخلهيح نهُٓذضخانثبنثخيٕضف صربٖ زلًذ شغيف238ّ



يكاٌ انتدرٚةانفرقحاالســــــىو
شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحاتراْٛى صفٕخ اتراْٛى1

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحامحد اتراْٛى امحد عثد2ِ

شركح تطرج نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحامحد خاند حمًد تس3َٕٗٛ

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحامحد رضا عثداجلٕاد4

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحامحد حمًد امحد اتراْٛى5

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحانسٛد َصر انسٛد َصر6

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحايريج محدٖ انشربا7٘ٔ

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحامياٌ عهٙ اتراْٛى8

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحتدر ريضاٌ حمًد حس9ٍ

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحصثاح اتٕانعُٛني عثدانرمح10ٍ

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحصالح يدحد صالح11

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحعهٙ اميٍ عهٙ كايم12

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛححمًد انسٛد انسعٛد عثدانعظٛى13

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛححمًد عادل امحد ياي14ٌٕ

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛححمًٕد خمتار عثدانشافٗ اتٕزٚد15

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحيصطفٗ امحد ٕٚسف16

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحيصطفٗ حمًد حمًد املرس17ٙ

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجانثاَٛحَٕرا انسٛد حمًد عثداهلل18

شركح اندقٓهٛح نهغسل ٔانُسٛجثاَٛحْدٚر رفعد انسٛد19

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثحامحد حايد حايد انسٛد20

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثحامحد حسٍ امحد عط21ّٛ

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثحخاند عثدعثدانْٕاب امحد22

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثحعثدانسالو حمًد عثدانسالو23

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثحعثداهلل اشرف جاداهلل24

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثحفٕزٖ انسٛد حمًٕد25

شركح يصر نهغسل ٔانُسٛجانثانثححمًد مجال فٕزٖ حمًد26

DNMشركح انثانثححمًد عهٗ املعدا27ٖٔ

شعثح ُْدسح انغسل ٔانُسٛج
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شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخاثساْيى خبند زلًد زلًد1

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخامحد اثساْيى فسيد زلًد2

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد انعيد انعيد انغجبشي3

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد زعٍ زلًد زع4ٍ

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد زضب يُري ػهي يَٕط5

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد زيضبٌ ظؼد زلًٕد6

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد مسري ػجد انغُي ػجد ادلإي7ٍ

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد شسيف فزسي زلًد8

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخامحد طبزق امحد انشسبد9

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد ػبدل امحد ػهي زدبشي10

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخامحد يأيٌٕ ادلغبشي زلًد ػكبش11ّ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخامحد زلًد امحد ػهي اجلُدي12

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد يعؼد انجيٕيي13

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخامحد يؼٍ اثٕ ثكس يؼ14ٍ

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامحد َشبد فسيد انجبش15

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخامحد ْشبو زلًد ػهي16

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخاظبيّ انؼدًي انعيد انعيد17

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخاظساء يزٕيل زلًد يبلٕد18

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخاظالو انعيد انعيد زعني19

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخاظالو ػٕض زعبَني انطٓساَي20

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخاظالو زلًد انعؼيد زلًد 21

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخاظالو يعؼد زلًد ػسالي22

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخامسبء زضب يصطفي23

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخانعيد اثساْيى َصس زلًد24

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخانعيد انعؼيد ظؼد ػجد احلًيد انعيد25

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخايري اظبيّ االمسس ػجد انُجي دٔن26ّ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخاميٍ ظبيي اثساْيى يصطفي27

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخثكس محدي ثكس ػجدِ امحد28

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخخٕزج ػبدل ظؼد ٔديغ29

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزعبو انديٍ امحد ادلصيهسي30

شؼجخ ُْدظخ انمٕي ادليكبَيكيخ
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شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزعٍ زلعٍ زلًٕد زعٍ شيبد31ِ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزهًي ػهي ظيد امحد شاْس32

يصس نهغصل ٔانُعيحانثبَيخمحبدِ ػجد احملعٍ ظؼد33

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخخبند امحد اثساْيى امحد34

ٔشازح انزؼًري ٔاجملزًؼبد انؼًساَيخانثبَيخخبند ػجد احلكيى زيضبٌ فسج35

يصُغ فٕيكطانثبَيخخبند زلًد ػجدِ صجر36

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخخبند زلًٕد انعؼيد انعيد37

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخخهٕد زبيد ايُني زبيد38

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزايي ٔائم زلًد ظبمل اثساْيى39

شسكخ انٕظبو نالدٔاد انكٓسثيخانثبَيخزشق زبيد زلًد ػسفبد40

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزشبد َجيم زلًد زلًد ظيد41

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزضب زلًٕد امحد زعٍ ػهي يٕظي42

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخظؼد ػهي زلًد يصطفي43

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخطبزق ممدٔذ زلًد زلًٕد44

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخػبصى رلدي ذكي ػجد انهطيف45

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخػجد انسمحٍ زلًد يزٕيل46

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخػجد انعالو زلًٕد انديعطي47

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػجد انهطيف امحد يعؼد زلًد ظهيًب48ٌ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػجد اهلل زفظي زلًد ػجد احملع49ٍ

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخػهي امحد انكالٔي امحد50

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخػهي مجبل انديٍ امحد انعيد51

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػًبز زعني امحد ظيد امحد52

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػًس امحد ػجد انعزبز53

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػًس امحد زلًد يٕظي ػهي54

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخػًس صبثس زلًد احلديدي55

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػًس ػهي ػجد انسزيى ػجد انسمح56ٍ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػًس زلًد فزسي انعيد ػطٕي57ّ

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخػًسٔ انعيد زلًد كبيم ػسيض58ّ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخػًسٔ زلًد يٕظف امحد59

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخفبطًخ اثساْيى انعيد60
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شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخفسيد ػجد انسؤف ػجد انسؤف61

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخكسيى زلًد امحد ايبو62

انشسكخ االٔزٔثيخ نرتكيت ادلصبػدانثبَيخرلدي زافذ كبيم فيشبز63

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد امحد صالذ اندي64ٍ

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد امحد طّ زلًٕد65

لبػدح زلًد جنيت انؼعكسيخانثبَيخزلًد امحد فسج انعجغ66

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد امحد زلًد شكي67

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد اشسف امحد زلًٕد68

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد انعيد زلًد صبثس69

يسكص طت ٔخسازخ انؼيٌٕانثبَيخزلًد انعيد زلًٕد ادلغسثم70

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد مجبل ظؼد انعؼيد71

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخزلًد مجبل يصطفي انشُبٔي72

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد خهيفّ اثساْيى زلًد73

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد خري زلًد خري74

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد خريي زلًد ػجد اجلهيم75

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد شسبرّ ايني ػجد اذلبدي76

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد شؼجبٌ زلًد ادلسظي77

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد صبثس زلًد محٕد انؼٕضي78

يصس نهغصل ٔانُعيحانثبَيخزلًد صربي زيضبٌ اثٕ انيصيد79

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد طبزق ػجد انعًيغ ػهي80

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد ػبدل امحد امحد خرب81

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخزلًد ػجد انسمحٍ زلًد يُصس82

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد ػجد انفزبذ ػجد انؼصيص83

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخزلًد ػهي ادلُعي ػهي84

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًد حييي شكسيب ػجد انؼصيص85

يصس نهغصل ٔانُعيحانثبَيخزلًٕد امحد ػجد انؼظيى86

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًٕد زبيد زعبَني انعيد87

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخزلًٕد مسري ػهي زلًد88

يصس نهغصل ٔانُعيحانثبَيخزلًٕد ػجد انؼصيص يصطفي89

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخزلًٕد زلًد زلًد امحد90
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زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخزلًٕد ممدٔذ ايٕة غبمن91

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخيسظي اشسف يسظي يطبٔع92

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخيصطفي امحد امحد ػجد انغُي93

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخيصطفي امسبػيم يصطفي امحد94

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخَٓب ػبطف ظؼد فسزبد95

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخْبخس زلًد امحد96

ْيئخ ييُبء دييبطانثبَيخْشبو ػبطف ػجبض97

زلطخ رٕنيد انكٓسثبء ثدييبطانثبَيخيٕظف زلًد زلًد اخلضسخي98

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبَيخيٕظف زلًد يٕظف انجعيَٕي99

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخاثساْيى زلًد زعٍ امحد100

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد اثساْيى زلًد كًبل101

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد امحد شكي انعيد ادلعريي102

يصُغ انؼجٕز نهغصل ٔانُعيحانثبنثخامحد انعؼيد اثساْيى زلًد103

ييُبء دييبطانثبنثخامحد زبيد ػجد احلًيد انصجبؽ104

ييُبء دييبطانثبنثخامحد ظبير زلًد زلًد105

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد ظبيي انعيد انعيد رلبْد106

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد طبزق فٕشي يزٕيل107

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد طبزق زلًد اثساْيى انجُٓعي108

يعزشفي ادلُصٕزح اجلبيؼيانثبنثخامحد ػجد انؼصيص زلًٕد109

يعزشفي ادلُصٕزح اجلبيؼيانثبنثخامحد ػجد انفزبذ شسبر110ّ

يعزشفي ادلُصٕزح اجلبيؼيانثبنثخامحد ػجدِ ػجد اندايى111

يصُغ انؼجٕز نهغصل ٔانُعيحانثبنثخامحد زلًد امسبػيم ػبثدي112ٍ

يصُغ انؼجٕز نهغصل ٔانُعيحانثبنثخامحد زلًد خبطس انعيد خبطس113

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد زلًد ػجد انعالو يصطفي ثدزا114ٌ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخامحد زلًد ػٕض زلًد115

يعزشفي ادلُصٕزح اجلبيؼيانثبنثخاظالو اميٍ امحد زع116ٍ

زي شسق ادلُصٕزحانثبنثخاظالو زعني انعيد زعني117

ييُبء دييبطانثبنثخاشسف زلًد اثساْيى اثٕ انؼُني118

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخخبد االيبو امحد َصس اذلُدأي119

يصس نهغصل ٔانُعيحانثبنثخزكًذ ػجد ادلُؼى زلًد ظالي120ّ
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شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخزفيك ػجد انؼصيص شؼجبٌ اثٕ انعجغ121

زلطخ ادليبِ ثبحملهخانثبنثخزٔيبَي رلدي فسَعيط122

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخظيف انديٍ يعؼد يصطفي123

شسكخ انؼال نهًصبػدانثبنثخظيف زلًد ظؼد زع124ٍ

شسكخ ييبِ انشسة ٔانصسف انصسيانثبنثخطبزق زلًد ػجد انهطيف125
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