
بــابــةت

تَيبيٍىثمةثمةثمةثمةثمةثمةثمةثمةٌاظَى ضواسيٍىر
دةسٌةضووثةطةٌذالواصباؾصوس باؾِةسةباؾٌاظٍجىصوس باؾٌاظٍجى جربائين حمىودرمضانامحذ 1
سَيباصا ظةنوليٍَى/دةسضوو ب بشياسٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىاخالص لكىاُ حمىود طميىا2ُ
دةسضووباؾٌاظٍجىثةطةٌذصوس باؾٌاظٍجىباؾصوس باؾباؾاويٍة عبذالمة ػفيل ؿادم3
دةسٌةضووٌاظٍجىالواصالواصٌاظٍجىثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذاواص جمين اٌوس اوني4
دةسضووٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذباؾثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجى عشفاترمضانخوخ حمىذ 5
               دةسضووٌاظٍجىثةطةٌذٌاظٍجىباؾثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذباؾ حبيبناضمسَيىاُ بّضاد 6
دةسضووباؾٌاظٍجىثةطةٌذباؾباؾثةطةٌذباؾباؾ جميذ امساعين وولودزهراء7
دةسضووباؾباؾثةطةٌذٌاظٍجىباؾثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذ مسري ٌوسي حجيساره8
سَيباصا ظةنوليٍَى/دةسضوو ب بشياسٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذِةسةباؾباؾثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذططظاُ حظني حمىذ ؿاحل9
فولهموس/بشياس/ دةسٌةضووباؾثةطةٌذثةطةٌذباؾثةطةٌذالواصٌاظٍجىثةطةٌذطعذوُ خمف خذيذا خمف10
دةسٌةضووٌاظٍجىثةطةٌذالواصثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذ ابشاِييمصطفىطوصاُ ططظاُ 11
سَيضواُ/دةسضوو ب بشياسٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذباؾثةطةٌذثةطةٌذباؾحمىذحفظ اهلل طيّاد طامل 12
سَيضواُ/دةسضوو ب بشياسباؾباؾثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذػيالُ جني عبذاهلل حظ13َ
عةسةبى/بشياس/ دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذالواصباؾٌاظٍجىٌاظٍجىٌاظٍجىباؾضيطةك طمىاُ ؿاحل حظ14َ
دةسضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذباؾٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذريَ عضت داود طميىاُكا15
دةسضووصوس باؾٌاظٍجىصوس باؾٌاظٍجىِةسةباؾٌاظٍجىصوس باؾِةسةباؾمصطفىلوسيَ فاخش امساعين 16
دةسٌةضووٌاظٍجىثةطةٌذالواصباؾباؾثةطةٌذالواصثةطةٌذوشيي طامل ؿذيل وعشوف17
سَيباصا ظةنوليٍَى/بشياس/دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىالواصثةطةٌذثةطةٌذ طاهروٍّذ جني الذيَ حمىذ18
دةسٌةضووالواصالواصالواصالواصثةطةٌذالواصالواصالواص صباح امساعيل حممدِزاس19
دةسضووٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذصوس باؾثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذباؾِيالُ امحذ عمى يوطف20

بــابــةت

تَيبيٍىثمةثمةثمةثمةثمةثمةثمةثمةٌاظَى ضواسيٍىر
دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذادسيع حمىود امحذ حظ1َ
دةسٌةضووالواصالواصالواصٌاظٍجىثةطةٌذالواصالواصالواصاسناُ ؿالح عبذالمة حظني2
دةسضووثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذامساعين ابشاِيي سػيذ ابشاِيي3
سَيباصا ظةنوليٍِى/بشياس/دةسٌةضووباؾالواصثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذ حمىذطاهربّشاً عبذالشمحَ 4
دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذالواصثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصالواصثشريَ ػعباُ عيظى الظى5
            دةسٌةضووالواصثةطةٌذالواصثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصالواصسةطةُ نىاه طعيذ حظ6َ
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصٌاظٍجىثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذرمضان فريق مصطفى حممد 7
دةسضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذسَيٍاغ لضطني طعذى ػهشى8
فولهموس/ بشياس/ دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذالواصصوس باؾثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذ ابشاِييرمضان امنيطشنفت 9
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سَيضواُ/دةسضوو ب بشياسثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذطعود طعيذ خالذ ويٍو10
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذمسيع باقى بهش حمىذ11
سَيباصا ظةنوليٍِى/بشياس/دةسٌةضووباؾثةطةٌذثةطةٌذصوس باؾٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذالواص ؿالح حمىذ عميشيماء12
دةسضووثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذباؾباؾٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذ انشً عبذاهلل اونيشيماء13
دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذالواصحمىذ عمى حظني عبذالٍاؿش14
دةسٌةضووالواصالواصالواصثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذوشواُ سطوه طميىاُ ووطى15
دةسٌةضووالواصالواصثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذ ياطني حمىذ طميي طهٌيواس16
دةسضووٌاظٍجىثةطةٌذٌاظٍجىباؾباؾثةطةٌذٌاظٍجىباؾِوخاُ عيظى حظني حمىذ17

بــابــةت
تَيبيٍىثمةثمةثمةثمةثمةثمةثمةثمةٌاظَى ضواسيٍىر
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذالواص غاصي حظني عبذالشمحَاالء1
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصالواصثةطةٌذالواصالواصالواصامحذ صنى حمىذ خوسػيذ2
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصباؾثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذاساص حمظَ امحذ باثري3
دةٌطظاصى/دةسضوو ب بشياسٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذبشِاُ امحذ طميىاُ عيظى4
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصالواصثةطةٌذالواصالواصالواص اونيرمضان مصطفىبمٍذ 5
          دةسٌةضووثةطةٌذالواصثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذدلؼاد بؼري بؼري حظو6
دةسٌةضووالواصالواصالواصالواصالواصالواصالواصالواصخضرسياُ طعيذ ابشاِيي 7
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصباؾالواصالواصالواصالواصسَيضاُ حظَ نشيت خذس8
دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذالواصثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذالواصطاالس سوضى عيظى طميي9
سَيضواُ/دةسضوو ب بشياسثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذٌاظٍجىباؾطشود امساعين ؿاحل عبذالشمح10َ
دةسٌةضووٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذالواصالواصثةطةٌذطشنت انشً حمىذ ؿذيل11
فولهموس/بشياس/دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذالواصٌاظٍجىباؾٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذ مشع الذيَ سيدرا سيف اهلل12
دةسضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذباؾٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىػشيَ ػونت عمى امساعين13
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصباؾثةطةٌذالواصالواصالواصعبدالرمحن انس امحد خالد14
دةسٌةضووٌاظٍجىالواصالواصٌاظٍجىثةطةٌذالواصثةطةٌذالواصفرست ميكائيل يوسف محو15
دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذالواصثةطةٌذثةطةٌذنةظش مسري سػيذ ووطى16
دةسضووٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىحمىذ جربائين نشيي امحذ17
دةسضووٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىٌاظٍجىثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاسيَ اطهٍذس امحذ دسويؽ18
دةسضووباؾباؾٌاظٍجىصوس باؾباؾباؾباؾٌاظٍجى طهٌظشيَ عبذالظالً حظني19
دةسٌةضووثةطةٌذالواصالواصالواصالواصالواصالواصثةطةٌذابشاِييمصطفى واسواُ 20
دةسٌةضووثةطةٌذثةطةٌذثةطةٌذٌاظٍجىثةطةٌذالواصثةطةٌذٌاظٍجى حمىذ طاهرميَ عبذالشمح21َ
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