
 ثػكا شواٌَى ئيٍطميصى/ كوليرا شواٌاُ

 Aقوٌاغا ضازَى 

 

   2 4 4 4 4 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى ظةكوليٍا دةزضووٌَى زَيباشَيَ واٌةطوتٍى وةزطَيساُ شواٌةواٌى زةخٍا ئةدةبى بابةتَيَ ئةدةبى زَيصواٌا فَيسكسٌَى بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو شوز باؽ ٌاظٍجى شوز باؽ باؽ باؽ شوز باؽ باؽ امحد جاله ياوز وٍدة 1

 دةزضوو شوز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ادزيظ ابساِيي ؾديل  2

 دةزضوو/ بسياز شوز باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد االُ مسري اضعد فٍدو 3

 دةزضوو/ بسياز شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد عبدالباقىئاغتى كىاه  4

 دةزضوو باؽ ثةضةٌد شوز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى اضو ٌبين ؾابس 5

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى شوز باؽ باؽ الياع كبو غيدى تالو 6

 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽ شوز شوز باؽ باؽ ثَيسو ؾبخى امحد حمىد 7

 دةزضوو/ بسياز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد اِس ظثيػواش جربائين  8

 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽ باؽ ثيىاُ عبدالسمحَ عبدالكادز 9

 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ شوز باؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ شوز باؽ جاٌدازك يوضف عىس جني 10

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد دٌيا ؾالح الديَ عبد احلىيد  11

 دةزضوو باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد زوذيَ بػاز عبداهلل 12

 دةزضوو ِةزةباؽ ِةزةباؽ باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ زين امحد حممد صاحل 13

 دةزضوو/ بسياز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد شيسةك حمىد امحد ضعداهلل 14



 دةزضوو ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى ضٍدع فدسالديَ ٌاول عىس 15

 دةزضوو شوز باؽ باؽ باؽ شوز باؽ باؽ ثةضةٌد باؽ ضوالُ عابد غكسى 16

 دةزضوو ِةزةباؽ ِةزةباؽ شوز باؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ شوز باؽ غيىاْ  زغيد عىس 18

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ؾاحل عدٌاُ ؾاحل يوضف 19

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ظياُ جسجيظ عبداهلل  20

 دةزضوو باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد شوز باؽ ثةضةٌد عبدالطيفظياُ حمطوً  21

 دةزضوو شوز باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى عبدالمة حمىود عبدالمة 22

 دةزٌةضوو شوز باؽ ٌاظٍجى شوز باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد الواش عصيص كىاه عصيص عبدالمة 23

 دةزضوو باؽ باؽ باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى عمى ضامل عمى 24

 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ شوز باؽ ِةزةباؽ شوز باؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ ٌايف لطفيوسيي دزيد  25

 دةزضوو شوز باؽ ِةزةباؽ باؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽ ٌيطريظاُ جيّاٌطري محيد 26

 دةزضوو/بسياز شوز باؽ باؽشوز  باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد باؽ باؽ حمىد قادز مصطفىِاظني  27

 

 

 

 

 

 

 



 Bقوٌاغا ضازَى 

 

   2 4 4 4 4 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى ظةكوليٍا دةزضووٌَى زَيباشَيَ واٌةطوتٍى وةزطَيساُ شواٌةواٌى زةخٍا ئةدةبى بابةتَيَ ئةدةبى زَيصواٌا فَيسكسٌَى بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو/بسياز شوز باؽ باؽ باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد اشِس غسيف حاجى  1

 دةزضوو باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ابساِيي مجعة حمىد امساء 2

 دةزٌةضوو شوز باؽ باؽ باؽ ثةضةٌد الواش ثةضةٌد ثةضةٌد امحد زضوه حطَ حمىد 3

 دةزضوو باؽ باؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى الديَ  شعي رمضانافساش  4

         اضعد اقباه اضعد 5

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ اغكي حمىد ضعيد امحد  6

 دةزضوو باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد بريِات لصطني حمىد  7

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد بياُ دزويؼ خمو 8

 دةزضوو/بسياز ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد جيّاُ ضميىاُ حمىد  9

         خمين ؾاحل ضميىاُ  10

 دةزضوو شوز باؽ باؽ باؽ باؽ باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ؾباح عمى دةزيا 11

 دةزضوو شوز باؽ ِةزةباؽ باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ دلرب ميكائيل شعيد  12

 ضوودةز ِةزةباؽ ِةزةباؽ باؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ شوز باؽ زاٌية قاضو ويػو 13

         زريان عيس حممود 14

 دةزضوو باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى باؽ عبدى شلو ضمَيىاُ 15

 دةزٌةضوو باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد الواش شرمد حممد غساىل 16



         ضيداد امساعين حمىد  17

 دةزٌةضوو باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد الواش ثةضةٌد الواش مشاه ؾاحل أمحد 18

 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ باؽ باؽ شوز باؽ ِةزةباؽ ٌاظٍجى غيىاْ  ضميىاُ عبداهلل  19

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد عائػة خوزغيد ضيف الديَ 20

 دةزضوو باؽ شوز باؽ شوز باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى شوز باؽ ٌاظٍجى  طهظاظَيس امساعين  21

 دةزضوو باؽ باؽ ثةضةٌد باؽ ٌاظٍجى باؽ ثةضةٌد كرى بػري زغو 22

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى باؽ ثةضةٌد الويَ بسكات حطَ 23

 دةزضوو باؽ شوز باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد حمىد شبري عبدالسمحَ  24

 دةزضوو باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى وّاباد تيتاُ ضسحاُ ضميي 25

 دةزضوو باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى ٌاشى عمى عىس ِطَ 26

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ باؽ ِةزةباؽ باؽ ٌصا فسِاد امحد فكى امحد 27

         امحد رمضانِظاه وّدى  28

 دةزضوو باؽ باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ِمبني ادزيظ حطني حطَ 29

 دةزضوو باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ِيظى خوزغيد زضوه ضيدو 30

 دةزضوو باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد باؽ ثةضةٌد ووضىوحيد عيطى عىس  31

         وحيد حمىد عمى عبدالسمحَ  32

 

 

 

 



 Cقوٌاغا ضازَى 

 

   2 4 4 4 4 8 6 ذوازا يةكاُ

 

 تَيبيٍى ظةكوليٍا دةزضووٌَى زَيباشَيَ واٌةطوتٍى وةزطَيساُ شواٌةواٌى زةخٍا ئةدةبى بابةتَيَ ئةدةبى زَيصواٌا فَيسكسٌَى بابةت

   ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ثمة ٌاظَى ضَى قوىل ذ

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ابراهيم حممد جاشم 1

         اخالص فاخس توفيل ٌاول 2

 دةزضوو ِةزةباؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ شوز باؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ ابو بكس ؾديل امساعين  3

 دةزٌةضوو باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد الواش ثةضةٌد الواش اويٍة حمىد خمين خدز 4

 دةزضوو باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى اوطَ ادً ايسويا الجني 5

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى اية حكمت شيد زارى 6

 دةزضوو/ بسياز باؽ باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد  طاهربَيسيظاُ بدزالديَ  7

 دةزٌةضوو باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد الواش حمة عمى امساعين ِاجي 8

 دةزضوو باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى حطني مجعة ووضى ضميىاُ 9

 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ ِةزةباؽ شوز باؽ ِةزةباؽ ِةزةباؽ شوز باؽ ديفيد كوزكيظ ووغى  10

 دةزضوو شوز باؽ باؽ شوز باؽ باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى باؽ دٌيا امساعين عبداهلل عمو 11

 دةزضوو باؽ باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد حمىد مصطفىدِاً  12

 دةزضوو باؽ باؽ ثةضةٌد باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى زيرب عصيص عمى عبدى 13

 دةزضوو شوز باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد باؽ ثةضةٌد شوشاُ حتطني عبدالمة 14

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد شياد غكس دزويؼ زغو 15

 دةزضوو شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد زغو طيبانضاواُ بيبو  16



 دةزضوو ِةزةباؽ شوز باؽ ِةزةباؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽشوز  ضاواُ عبدالسمحَ عىس  17

 دةزضوو شوز باؽ ِةزةباؽ باؽ شوز باؽ باؽ باؽ شوز باؽ ضوضَ ٌيطاُ كيفوك طالُ 18

 دةزٌةضوو شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد الواش ثةضةٌد الواش ضيالظ غكسى جٍدى جاله 19

         فسج حمىد ابساِيي  20

 / بسيازدةزضوو ٌاظٍجى باؽ ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد كسدضتاُ غّاب حمىد اوني  21

 دةزضوو ِةزةباؽ باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد شوز باؽ ثةضةٌد ضميي كوثرخريالدين 22

 دةزضوو باؽ شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى وري عصي طاهركىاه  23

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ ٌاظٍجى ليلى حكمت حممد طاهر 24

 دةزضوو شوز باؽ باؽ باؽ باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد واوى حمىد عمى ياضني 25

 دةزضوو باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد حمىد ؾبخى امحد عبداهلل 26

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى باؽ شوز باؽ باؽ وطعود خريى وػكو ايطى 27

 دةزضوو باؽ باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ٌاظٍجى حمىود جاله اوني 28

 دةزضوو باؽ باؽ ثةضةٌد ٌاظٍجى ثةضةٌد ثةضةٌد ثةضةٌد ٌَيسطص عبداجلباز بػاز   29

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ ثةضةٌد باؽ باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ٌوزا حطاً ضميي 30

 دةزضوو ِةزةباؽ ِةزةباؽ باؽ شوز باؽ باؽ ِةزةباؽ باؽ حمىد وعسوف ٌوزا محيد 31

 دةزضوو شوز باؽ شوز باؽ باؽ شوز باؽ شوز باؽ باؽ ٌاظٍجى ٌوزا خالد ضعيد عمى 32

 دةزضوو باؽ باؽ شوز باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد باؽ ثةضةٌد ِكاز ضفسى حمىد ضميىاُ 33

 دةزضوو/ بسياز باؽ باؽ ٌاظٍجى ثةضةٌد ٌاظٍجى ٌاظٍجى ثةضةٌد ِوطس محو عفدى عمى 34

 


