
 لجوهىريت العربيت السىريت ا

 وزارة التعلين العبلي    

 /   91 لواه هلُ / 
 ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 ٚ رؼل٠الرٗ 4556/ ٌؼبَ 75ؽىبَ اٌمبْٔٛ األٍبٍٟ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌلٌٚخ هلُ /أ ػٍٝ ثٕبء  

 88;3/ ٌؼبَ 365ٚػٍٝ اٌّوٍَٛ اٌزْو٠ؼٟ هلُ/

اٌْٙلاء  ٚ رؼ١ٍّبرٗ اٌزٕف١ن٠خ اٌٖبكهح ثمواه ا١ٌَل هئ١ٌ ِغٌٍ اٌٛىهاء  اٌّزؼٍك ثن4536ٞٚ/ ٌؼبَ 58هلُ / اٌمبْٔٛٚػٍٝ 

 َ .5/4537/;4/َ. ٚ ربه٠ـ 35هلُ /

 . 35/35/4535/َ.ٚ ربه٠ـ 88ٚػٍٝ لواه هئبٍخ ِغٌٍ اٌٛىهاء هلُ /

ٚ ثؼ٘ اٌغٙبد ٌلٜ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  اٌّزّٚٓ االػالْ ػٓ اعواء افزجبهَ :453/;/48/ ربه٠ـ 577ٚػٍٝ اٌمواه هلُ/

 . اٌزبثؼخ ٌٙب

 .َ :4/34/453/ ربه٠ـ 879مجٛي هلُ /ٚػٍٝ لواه اٌ

 قرر هبيلي :ي  
 

االفزجننبه اٌؼٍّننٟ فننٟ  ثننبلٟ اٌّزمننل١ِِٓننٓ  أٍننّبء إٌننبعؾ١ٓ/ اإلكاهح اٌّووي٠ننخ  ٚىاهح اٌزؼٍنن١ُ اٌؼننبٌٟؼٍننٓ ر   -1هااب ة 

ٚفنك اٌٛي١فنخ َ ، :453/;/48رنبه٠ـ  /577اٌّؼٍٓ ػٕٗ ثنبٌمواه هلنُ / االفزجبهفٟ ؛ رًٍََ كهعبد ٔغبؽُٙ ٚ

 : فٟ اٌغلٚي اٌٛاهك أكٔبٖثغبٔت اٍُ وً ُِٕٙ  اٌّج١ٕخ ٚاٌفئخ
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 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم ٍٍّبٚٞ أؽالَ   .1

 ٍْزٛ 67 صبٌضخ وبرت دمحم عٛه٠خ أؽالَ  .2

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت غبىٞ ٕجؼ أهٜٚ  .3

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ػجل هللا اٌؼ٠ٛل اىك٘به  .4

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ه٠بٗ وُٕٙٛ أٍّبء  .5

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ِؼوٚف ٍؼل آالء  .6

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ِؾّٛك ٍِٛٝ آالء  .7

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ثٙغذ ؽّبكح أِبٟٔ  .8

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ٕالػ ؼمٛة٠ أِبٟٔ  .9

 اصٕبْ ٍٚزْٛ 62 صبٌضخ وبرت أ١ٌٔ ّؾبكح أًِ  .17

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت فبٌل عّؼخ إِٓخ  .11

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ١ٍٍّبْ ث١ْٚٛ ئٔؼبَ  .12

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت فوط عٛ٘وٞ ئ٠بك  .13

 ٍجغ ٍٚزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٔؼ١ُ ث١ْو ئ٠الف  .14

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ف١ًٖ ِؾّٛك ئ١ٍ٠ب  .15

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ف١ًٖ ِؾّٛك ا١ٍ٠ٓ  .16
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 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػ١َٝ ؽ١ّٛك ئ٠ّبْ  .17

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٛؼّخ دمحم ئ٠ّبْ  .18

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت أؽّل ػ١َٝ ئ٠ّبْ  .19

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ر١َ١و ك٠بة ئ٠ّبْ  .27

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 ٌضخصب وبرت ػٍٟ اٌؾ١ّل ئ٠ّبْ  .21

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػجل اٌىو٠ُ ٍالِخ ثبٍّخ  .22

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت ٍِٛٝ أؽّل ثزٛي  .23

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت هالٟ فٚٛه ثزٛي   .24

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ١ٌٚل ا١ٌٖالٚٞ ثزٛي   .25

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽىّذ ػبٕٟ ثزٛي   .26

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت كِٛف هىٚق ثزٛي   .27

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ١ٍٍّبْ أؽّل ثواءح  .28

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽَٓ اٌؼ١ل ثَبي  .29

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم ا١ٌَل ثَّخ  .37

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٠ؼمٛة َٓؽ ثْوٜ  .31

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٔٚبي ِؾَٓ رغو٠ل  .32

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 بٌضخص وبرت اثوا١ُ٘ اٌفبهً رّبَ  .33

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت عٛهط رب٠جٛا ر١ٌٛٓ  .34

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ؽبفظ ك٠ٛة ع١بٔب  .35

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف األٍؼل ع١لاء  .36

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٍٍّبْ ف١ًٍ ع١الْ  .37

 فٌّ ٚصّبْٔٛ 85 صبٌضخ وبرت ِبىْ اٌؼب٠ِ ع١ٙبْ   .38

 ٍجؼْٛ 77 بٌضخص وبرت ػجل اٌؼي٠ي ّؾٛك ؽال  .39

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ِؾّٛك ث١َٜ ؽ١ٍّخ  .47

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت دمحم اٌؾٛهأٟ ؽٕبْ  .41

 أهثغ ٍٚجؼْٛ 74 صبٌضخ وبرت أؽّل فٍٛف ؽٛهاء  .42

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ِؾَٓ دمحم فزبَ  .43

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ػي اٌل٠ٓ ٕبفٟ فل٠غخ  .44

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت دمحم كثًٛ فٌٛخ  .45

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ّٛوذ ٔبٕو كاه٠ٓ  .46

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ؽ١َٓ ِوػٟ ا٠ٌٍَُٛ كا١ٌب  .47
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 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ عّؼخ كػبء  .48

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ػٍٟ ٠ٍٛل كػبء  .49

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت دمحم ػ١ل اٌقط١ت كػبء  .57

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت فٍف اٌّؾّل كػبء  .51

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ػّبك ثٍٛي ك٠بٔب  .52

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت هاِؼ ِو٘ظ ك٠ّخ  .53

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٕبٌؼ دمحم ك٠ّخ  .54

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ٕبٌؼ اٌؾ١ّلٞ هاعؾخ  .55

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٕبٌؼ اٌؼّوٞ هاِب  .56

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ىوٟ ٍؼلح هاِٟ  .57

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت دمحم ػّبه ها١ِب  .58

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٍؼ١ل ؽ١َٓ ها١ٔب  .59

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت أؽّل ًٚٔٛ ها١ٔب  .67

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت وبًِ اٌؾف١بْ هثٝ  .61

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت أؽّل اٌّٖوٞ هعبء  .62

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ١٘ضُ أؽّل هّب  .63

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ػجٛك ًٚٔٛ هّب   .64

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت دمحم ٕبٌؼ ػّوا٠خ هّب   .65

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت عبثو ع١ٕلٞ هغلاء  .66

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ِقٍٔ ٛبٌت ه١ُِ  .67

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت أووَ اٌؼّٛهٞ هٔب  .68

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ى١٘و اٌقٚٛه هٔب  .69

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ اٌّؾّل هٔب  .77

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ِؾّٛك ؽل٠ل ه٘بف  .71

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت دمحم ٠ٍٛف ه٘بَ  .72

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ػلٔبْ غ١بٗ ه٘بَ  .73

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت عجوائ١ً ػجٛك ه٘بَ  .74

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ِؾّٛك ِغجً ه٘بَ  .75

 الس ٍٚزْٛص 63 صبٌضخ وبرت ١ٍّو ِٖوٞ ه٘ف  .76

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٛالي غٖٓ ه٘ف  .77

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػي اٌل٠ٓ ّجبٟٔ ه٘ف  .78



 اسن األة النسبت االسن َ
الىظيفت 

 الوتقدم لهب
 الفئت

 العالهت الوكتسبت

 كتببت   رقوب  

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ ػجل اٌؼبي هٚثب  .79

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٠ب١٠ً اثوا١ُ٘ هٚى  .87

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ؽَٓ اٌغٕبَ هٚػخ  .81

 ٍْٛجؼ 77 صبٌضخ وبرت ػّو ٙب٠غ هٚػخ   .82

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت وبًِ ٍَُِ هٚفب  .83

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت غبُٔ ٚٛفخ هٚال  .84

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت ١ٍّو ػ١َٝ هٚال  .85

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت دمحم دمحم هٚ٘الد  .86

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ِٕبًٙ ؽّلاْ هؤٜ  .87

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ إٌّو ه٠ٚلح  .88

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽىّذ ٔبٕٛهٞ ه٠ُ  .89

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت دمحم ع١ُٙ ه٠ُ  .97

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف ػضّبْ ه٠ُ  .91

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ػّبه فوِب ه٠ُ  .92

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت دمحم ثىوٚ ى٘وح  .93

 ئؽلٜ ٍٚجؼْٛ 71 صبٌضخ وبرت ٔغ١ت ّلٚك ى٠ٕت  .94

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ؽ١َت ٍو٠خ ى٠ٕت  .95

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػيد اٌٖٛٓ ى٠ٕت  .96

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ثَبَ اٌّٖخ ى٠ٕخ  .97

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت ؽَٓ غٕبَ حٍبه  .98

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ ؽَٓ حٍبه  .99

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ١٘ضُ فوػ ٍبٌٟ  .177

 زٍْٛ 67 صبٌضخ وبرت ػجبً ثٕٛك ٍب١ِخ  .171

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ػٍٟ ١ٍٍُ  ٍبٔله٠ال  .172

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ِٙلٞ اٌؾ١َٓ ٍؾو  .173

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ فياِخ ٍؼبك   .174

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ّبكٞ اٌجطوً ٍالفخ  .175

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت أؽّل االثوا١ُ٘ ٍالَ  .176

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 ٌضخصب وبرت ػّبه ػّبك ٍٍّٝ   .177

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ٕل٠ك هاثؼخ ٍٍّٝ   .178

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت عٛكد ؽ١ّوح ٍٍٜٛ  .179
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 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت فو٠ل اٌله٠ِٚ ٍٍٜٛ  .117

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت أؽّل ػجل اٌٍط١ف ١ٍٍُ  .111

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم ّبوو اٌّملاك ٍّبء  .112

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت ؽج١ت اٌٚب٘و ٍّبػ  .113

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف أؽّل ٍّو  .114

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽبِل ٍمو ٍّو   .115

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ِٛفك كاالرٟ ٍّوح  .116

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت ٍؼل هللا ِلٚه ٍّؼبْ  .117

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف ؽّٛك ١ٍّو  .118

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٔبعٟ ثلٚه ١ٍّوح  .119

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت فبٌل ٍّٛه ٍٕبء  .127

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت دمحم اٌمبٍُ ٍٕبء  .121

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ػيد هػل ٍٙب  .122

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ػي٠ي ػٍٟ ١ٍٙو  .123

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ٕبثو اٌغجبػٟ ٍٛىاْ  .124

 زْٛئؽلٜ ٍٚ 61 صبٌضخ وبرت ػٍٟ دمحم ٍٛىاْ  .125

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٍبٌُ هوبة ٍٍٛٓ  .126

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت أؽّل ٍؼ١ل ٍٍٛٓ  .127

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ىه٠ك عجٛه ٍٍٛٓ  .128

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ِؾّٛك ؽّٛكح ّبَ  .129

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت دمحم ئثوا١ُ٘ لّو ّنٜ  .137

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػط١خ ٍؼٛك ١ّو٠ٓ  .131

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت اؽّل اٌّوىٚق ٕبثو٠ٓ  .132

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٔٛهٞ اٌؼٍٟ ٕجب  .133

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت ؽَٓ االثوا١ُ٘ ٕفبء  .134

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ؽَٓ ّل٠ل ٕفبء  .135

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٕالػ ّٙال ػج١و  .136

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ك٠بة ه٠ب ػج١و  .137

 ئؽلٜ ٍٚجؼْٛ 71 صبٌضخ وبرت ؽَٓ االثوا١ُ٘ ػج١و  .138

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت صبثذ ك٠ت ػج١و  .139

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت أؽّل اثوا١ُ٘ ػج١و  .147
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 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ عجٛه ػزبة  .141

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت دمحم اٌَّٙو ػي٠يح   .142

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت رٛف١ك ِٕٖٛه ػطٛه  .143

 ٌّ ٍٚجؼْٛف 75 صبٌضخ وبرت ف١ًٍ لولٛها ػفبف  .144

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت أؽّل ٍٍّبْ ػفواء  .145

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف ك٠ت ػفواء  .146

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٠ب١ٍٓ اٌّفؼالٟٔ ػال  .147

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽّلاْ ػجل هللا ػال  .148

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ّٛلٟ عٕبك ػال  .149

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ؽَٓ اٌؾّٛك ػال  .157

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت ػب٠ل اٌْز١ٛٞ ػال  .151

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت وبٍو ؽَٓ ػال  .152

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت ؽبرُ ؽَٓ ػال  .153

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت ٛبهق ػ١َٝ ػال  .154

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت أؽّل ٕبٌؼ ػالء  .155

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت أؽّل ِٖطفٝ ػٍٟ  .156

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػالء اٌل٠ٓ ٠ٍٛل ػٕل١ٌت  .157

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت فبئي فٚو ػ١َٝ  .158

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ِؾّٛك ث١َٜ غبكح  .159

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم ػٍٟ غ١ضبء  .167

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت دمحم اٌؾٛهأٟ فبرٓ  .161

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت أؽّل اٌؾجًٛ فبك٠ب  .162

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٍفف اٌّؾّل فبك٠ب  .163

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم اٌٖفلٞ فبّٛخ  .164

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت دمحم رٛ٘بْ فبّٛخ  .165

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت أؽّل اٌَب٠و فب٠ي  .166

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت أؽّل هاوً فلاء  .167

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت دمحم ؽَٓ فٛائل  .168

 ٍزْٛ 67 ٌضخصب وبرت ػّبك أؽّل اٌٙبهْٚ فٛى٠خ  .169

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ١ٍٍّبْ كاٌٟ ف١وٚى  .177

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػجل اٌوؽّٓ ٍؼلح لَٛه  .171
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 ٍجغ ٍٚزْٛ  67 صبٌضخ وبرت غبىٞ أثٛ ٍّخ وبرو٠ٓ   .172

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت أؽّل اٌؼجل هللا ووٚاْ  .173

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت عّبي ووعٍٍٟٛ وٕبٔخ  .174

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ رتوب ػٍٟ ا١ٌٍٛف وٛصو  .175

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػ١َٝ اٌؼىبهٞ وٛوت  .176

 ٍجغ ٍٚزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٕالػ ّٙال ٌّب  .177

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٕالػ ّٙال ١ٌٌّ  .178

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ٛؼّخ دمحم ١ٌٌّ  .179

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت هىق ١ِب ١ٌٌّ  .187

 جؼٍْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػىبُ فٚو ١ٌٍٝ  .181

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽَٓ هٙب ١ٌٍٝ  .182

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت ِوًٍ ٕبٌؼ ١ٌٕب  .183

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت ٕبٌؼ أؽّل ١ٌٕلا  .184

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ ػٕمخ ١ٌٕلا  .185

 اصٕبْ ٍٚزْٛ 62 صبٌضخ وبرت دمحم ؽَٓ ِبك١ٌٓ  .186

 زْٛفٌّ ٍٚ 65 صبٌضخ وبرت ١ٍّو ؽّٛك ِبك١ٌٓ  .187

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف ػالْ ِبهٞ  .188

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت دمحم ّوٚف ِغل  .189

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػجل اٌّبٌه اثوا١ُ٘ ِغل١ٌٚٓ  .197

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 صبٌضخ وبرت ػجل اٌٙبكٞ ٠ٍٛف دمحم  .191

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت أؽّل ػجل اٌىو٠ُ دمحم ػ١ل  .192

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ١ِٕف ٕمو ِل٠ٓ  .193

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت  وبًِ فٚو ِواك  .194

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف األؽّل ِوػ  .195

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم ١ّقٛ ِوػ  .196

 فٌّ ٚصّبْٔٛ 85 صبٌضخ وبرت فإاك اٌغٛ٘وٞ ِوػ  .197

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت هىق ١ِب ِوػ  .198

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ثَبَ اٌّغوثً ِوػ  .199

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػ١َٝ قهٍٛ ِو٠ُ  .277

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت غَبْ أؽّل ِو٠ُ  .271

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ف١ًٍ ئٍّبػ١ً ِو٠ُ  .272
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 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت ؽ١َٓ وبٍّبْ ِٕبه  .273

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ِٕبي  .274

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػجل هللا ِٖطفٝ ِٕبي  .275

 اصٕبْ ٍٚجؼْٛ 72 صبٌضخ وبرت ؽَٓ اٌؼّو ِٕٝ  .276

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ٍؼل اٌل٠ٓ األّمو ِٕٝ  .277

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ف١ٌّ اثوا١ُ٘ ِٕٝ  .278

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت فب٠ي إٌغبه ِٙب  .279

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ٔبٕو اٌؼٛكح هللا  ِإ٠ل  .217

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ٔل٠ُ ٍَُِ ١ِبكح  .211

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ وبرت فٛىٞ عبثو ١ِبٍٟ  .212

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػبكي ٕبٌؼ ١ِؤب  .213

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت أؽّل ٍؼ١لح ١ٌِ  .214

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت عبثو ػ١َٝ ١ٌِ  .215

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت وبٍو ؽَٓ ١ٌِ  .216

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت عبثو وبًِ ٔبه٠ّبْ  .217

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ثَبَ هاألػٛ ٔبه٠ّبْ  .218

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف إٌّبؽٟ ٔبىن  .219

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت فٛاى اٌؼٍُٛ ٔب٘ل  .227

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػٍٟ ٠ٍٛف ٔبئٍخ  .221

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػبهف اٌؼنثخ ٔلٜ  .222

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽَبْ اٌؾبط ٘ياع ٔلٜ  .223

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف اٌمبٟٙ ٔلٜ  .224

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف ٕبفزٍٟ ٔلٜ  .225

 اصٕبْ ٍٚزْٛ 62 صبٌضخ وبرت دمحم ػجل هللا َٔو٠ٓ  .226

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ١٘ضُ ػٍُٛ ٔغُ  .227

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت أؽّل فٚٛه ١ٍٙٔخ  .228

 اصٕبْ ٍٚزْٛ 62 صبٌضخ وبرت ف١ًٖ اثوا١ُ٘ ٔٛاي  .229

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ رتوب دمحم ف١و أثٛ عؼبكح ٔٛه  .237

 صّبْٔٛ 87 صبٌضخ وبرت فوط ؽجمخ ٔٛه  .231

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ٚائً دمحم ٔٛه   .232

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ١ٍٍّبْ ١ٍٍّبْ ٔٛه اٌٙلٜ  .233
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 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت عٛ٘و اٌغٛ٘وٞ ١ٔو١ِٓ  .234

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت أٍؼل ٍِٛٝ ٘بٌخ  .235

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 ضخصبٌ وبرت دمحم أ٠ّٓ ٍؼٛك ٘جخ  .236

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ؽَٓ ػ١َٝ ٘جخ  .237

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت رٛف١ك ٔبٕو ٘جخ  .238

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ١٘ضُ ٘وٚ ٘جخ  .239

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت دمحم دمحم ٘جخ  .247

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت دمحم اٌؼٍُٛ ٘جخ  .241

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ١ٍّو لي٠ي ٘جخ  .242

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت أؽّل ٙب٘و ٘لٜ  .243

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت دمحم أثٛ ؽ٠ٛخ ٘ل٠ً  .244

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف اٌؾ١َٓ ٘ال  .245

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ وبرت ٚف١ك ئٍّبػ١ً ٘ال  .246

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ٍٍّبْ اٌٖٛٓ ٘ال  .247

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت دمحم ف١و ف١و هللا ٕ٘بء  .248

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت دمحم ف١ًٍ ٕ٘ل  .249

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ١٘ضُ ١ٍٍّخ ١٘ب  .257

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ػي٠ي اٌواػٟ ١٘فبء  .251

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ١ْ١ًِ اٌْؾبف ١٘فبء  .252

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ وبرت أؽّل ثَزْٛ ١٘الٔخ  .253

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ وبرت ػّبك ػ١َٝ ٚهٚك  .254

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ وبرت ٍٛف٠ اٌمبٟٙ ٍٚبَ  .255

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت اثوا١ُ٘ ٕبٌؼ ٚػل  .256

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت غبىٞ فٚٛه ٚفبء  .257

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ثلٚٞ ػضّبْ ٚفبء  .258

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت ٚؽ١ل ٚٛفخ ٚالء  .259

 فٌّ ٍٚجؼْٛ 75 صبٌضخ وبرت دمحم ثَبَ ؽغبىٞ و١الٟٔ ٚالء  .267

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ وبرت ١ٍٍّبْ ِٚبْاٌو ٠َوح  .261

 ئؽلٜ ٍٚجؼْٛ 71 صبٌضخ وبرت ٠ٍٛف اٌمبٟٙ ٠َوٜ  .262
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 أهثغ ٍٚجؼْٛ 74 صبٌضخ ِوالت ٚؽ١ل ٚٛفخ ئثبء  .263

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ ِوالت ِؾّٛك ١ٍٍّبْ أه٠ظ  .264

 ٍجغ ٍٚزْٛ 67 صبٌضخ ِوالت أؽّل ٍِؾُ أه٠ظ  .265

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ ِوالت عٙبك ك٠ٛة أه٠ظ  .266

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ ِوالت ؽّٛ اٌؾّٛ إٔبي  .267

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ ِوالت ػلٔبْ ٕبكق أِبٟٔ  .268

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ ِوالت وّبي ٍؼ١ل أًِ   .269

 ٍجؼْٛ 77 صبٌضخ ِوالت ٕالػ ػٍٟ أٔؼبَ  .277

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ ِوالت دمحم ٛبؿ ئ٠ّبْ  .271

 اصٕبْ ٍٚجؼْٛ 72 صبٌضخ ِوالت ١ٍٍّبْ ؽَٓ ثْوٜ  .272

 ٍزْٛ 67 صبٌضخ ِوالت هِٚبْ ػ١َٝ صٕبء  .273

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ ِوالت هؤٚف غٕبَ ع١ٌٛب  .274

 صالس ٍٚزْٛ 63 صبٌضخ ِوالت ؽ١َٓ اٌقٍف ؽَٕخ  .275

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ ِوالت ػجل اٌٍط١ف ػ١ٍىٛ فزبَ  .276

 صّبْ ٍٚزْٛ 68 صبٌضخ ِوالت ٚائً ُاثوا١٘ كالي  .277

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ ِوالت ع١ًّ ِضٍظ هؽبة  .278

 صالس ٍٚجؼْٛ 73 صبٌضخ ِوالت ِؾٟ اٌل٠ٓ اٌّؾَٓ هغل  .279

 فٌّ ٍٚزْٛ 65 صبٌضخ ِوالت ٕبٌؼ ِٕٖٛه هٔب  .287
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 فٌّ ٍٚجؼْٛ  75 اثؼخه ِّوٙخ َِبػلح وبًِ ػٍٟ ئ٠ٙبة  .367
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 فٌّ ٚصّبْٔٛ 85 هاثؼخ ِّوٙخ َِبػلح ى٠ٓ اٌل٠ٓ ػالء اٌل٠ٓ ١٘فبء  .472
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 فٌّ ٍٚزْٛ 65 هاثؼخ ف١بٛخ ٠ٍٛف ٠ٍٛف ؽال  .414
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 ٍجؼْٛ 77 هاثؼخ ف١بٛخ دمحم ؽ١ّّٔ ها١ِب  .416
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446.  
 َِزقلَ ٚع١ٗ ثووبد إِٓخ

 َخفبِ
فٌّ  75

 ٍٚجؼْٛ
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 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 فبَِخ َِزقلَ ّٔو ػجل هللا ؽٕبْ  .448
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457.  
 َِزقلَ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ ه٘بَ
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 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 فبَِخ َِزقلَ ؽَٓ اٌؾ١ٍٟٛٔ ٌّٝ   .458

 صّبْٔٛ 87 فبَِخ َِزقلَ دمحم ١ٍٍّبْ ١ٌٓ  .459

 صّبْٔٛ 87 فبَِخ َِزقلَ أؽّل اٌؾ١َبْ ِبه١ٌٓ  .467

 ٍجؼْٛ 77 فبَِخ َِزقلَ  ػلٔبْ اٌؾ١َٓ ِو٠ُ  .461

462.  
 َِزقلَ ػلٔبْ ِواك ِو٠ُ

 فبَِخ
فٌّ  75

 ٍٚجؼْٛ

 فٌّ ٚصّبْٔٛ 85 َِخفب َِزقلَ ػٍٟ اٌٍَٟٛ ِٖطفٝ  .463

 فٌّ ٚصّبْٔٛ 85 فبَِخ َِزقلَ ٠ٍٛف اٌن٠بة ِؼبم  .464

 صالس ٚصّبْٔٛ 83 فبَِخ َِزقلَ ِؾّٛك ؽب٠ه ِٕبي  .465

 صّبْٔٛ 87 فبَِخ َِزقلَ  ٠ٍٛف ١٘فب ِٙب  .466

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 فبَِخ َِزقلَ ٠ٍٛف االثوا١ُ٘ ٔبك٠خ  .467

 صالس ٚصّبْٔٛ 83 فبَِخ َِزقلَ أؽّل ٙب٘و ٕ٘ل  .468

 ٍجؼْٛ 77 فبَِخ َِزقلَ ؽَٓ ١ِٙٛة خ١٘الٔ  .469
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 صالس ٚصّبْٔٛ 83 فبَِخ لَ رٕظ١فَِزق عالي ٍؼل ك٠ّخ  .492
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 ٍجؼْٛ 77 فبَِخ َِزقلَ رٕظ١ف ٠ٍٛف اٌّغوثٟ ٍٙبَ  .514
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 صّبْٔٛ 87 فبَِخ َِزقلَ رٕظ١ف أؽّل ى٠زْٛ ػبُٕ  .522

 صّبْ ٍٚجؼْٛ 78 فبَِخ َِزقلَ رٕظ١ف فط١ُ ػ١َٝ ػج١و   .523

 صالس ٚصّبْٔٛ 83 فبَِخ َِزقلَ رٕظ١ف ػٍٟ ػجلٚ ػٖبَ  .524
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