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 اإلعالح انطًعُح واضطراتاخ انصىخ 1لــــائــــًـــح  انًـــاضـــتــــر 
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 اإلضــــى وانـــهــمــة انـــرلــى

 عُاشٍ عًر ضُاء 01

 َاصر أيُرج 02

 تُضٌ َصر انضٍَ 03

 عرعار فرصوش 04

 كهثٍ تشري 05

 تىشارب يروج 06

 هرَى يروج 07

 عرَثٍ دُاٌ 08

 يجىتٍ دُاٌ 09

 دجى ضارج 10

 دًاَضَح رويطُح 11

 عشىتح هُاء 12

 رفاعٍ عثُر 13

 ششرَظ ضشرَح 14

 فرَز اليُح 15

 شاوٌ أضًاء 16

 يثروكٍ رويُطاء 17

 تىعسَس اليُح 18

 فرَجاخ فاطًح انسهراء 19

 ضُاٍَ َاضًٍُ 20

 عثُض أَُص 21

 صُاص انشُطاء 22

 (1يعُضجضضاضٍ)عثُض دطُاء 23

 (يعُض)تىاظ إنُاش  24

 (يعُضج)جثهٍ ضهًً َاضًٍُ  25

 ضالًَُح إتتطاو 26
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  عــــهــــى انـــــُـــفـــص انــــتــــرتــى1ٌلــــائــــًـــح  انًـــاضـــتــــر 
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 اإلضــــى وانـــهــمــة انـــرلــى

 رجاَثُح يذًض 01

 عُاشٍ عًر إَتصار 02

 شُثىب أدالو 03

 تىطالنح أضًاء 04
 يُاصرٌ َطرٍَ 05

 تهماضى عاير نثًُ 06

 تٍ سهُف ضهًً 07

 لُىاع يروي 08

 هًُطٍ وفاء 09

 كرتاوٌ ضارج 10

 دًاصٌ ضهًً 11

 سضراوٌ تطًح 12

 ضذُىٍَ نثًُ 13

 يُصىرٌ شًُاء 14

 عًايرٌ عثُر 15

 كشٍُ ضارج 16

 تٍ َغهح تمٍ انضٍَ 17

 تٍ جضو أيُُح 18

 صدطٍ ضهىي 19

 تىلصاص عثُر 20

 صُهاجٍ  ضُاء 21

 تذًض أياٍَ 22

 جاتى رتٍ ضارج 23

 جثارٌ راوَح 24

 نعراتٍ إًَاٌ 25

 يثاركٍ عائشح 26

 تىلرٌ إًَاٌ 27

 كىال عهٍ 28

 صاتهٍ فطًُح 29

 ضىاَعُح سىنح 30

 يًٍُ يذًض إضالو 31

 (يعُضج)زكرٌ يرَى  32

 (يعُض)تىنعطم يذًض  33
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 عــــــــًـــــــم1لــــائــــًـــح  انـــــذـــــضـــىر  يـــاضـــتــــر 
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 اإلضــــى وانـــهــمــة انـــرلــى

 شرف انضٍَ سضَجح 01

 يسوزَح شاكر 02

 فىاٍَ إًَاٌ 03

 كاَىٌ دُاج 04

 إتٍ عهُىظ اضُا 05

 َذٍ سضَجح 06

 تٍ دًسج َاضًٍُ 07

 ضُاٍَ عاَضج 08

 انعاتض دطاو 09

 رزاق ضانى انطُة 10

 تىجًعح يرَى 11

 َىارٌ َىر انهضٌ 12

 صهىتشٍ دطاو 13

 سًُص كُسج 14

 َىرٌ رًَح 15

عُاظ نًُاء  16

 يفتاح إًَاٌ 17

 َاصرٌ دًسج 18

 رلايٍ عس انضٍَ 19

 عطافٍ أيُُح 20

 ضهًٍ سُر انضٍَ 21

 صىَهخ هُاء 22

 َذٍ دطُثح 23

 رجاء تٍ دًسج 24

 انعطكرٌ هضي 25

 َاضًُُح جثار 26

 نًىشٍ إتراهُى 27

 َىضفٍ فاروق 28

 لًُذٍ َطًُح 29

 ضاعٍ فاطًح 30

 عثضٌ عائشح 31

 تىغسونح سانض إنُاش 32

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 -                                                عــــُـــــاتـــح - جـــايــــعــــح تـــــاجــــٍ يــــشــــتــــار

 كــــهــــُــــح اِصاب وانــــعــــهــــىو اإلَـــطــاَــُـــح واإلجــــتــــًــاعـــُــح 

 لــــــطـــــى عــــــهـــــى انــــُـــفــــص 

 

 

 - "1- فىج "عهى انُفص عــُـاصٌ وعهى انُفص انًرضٍ نهطفم وانًراهك 1لــــائــــًـــح  انًـــاضـــتــــر 
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 اإلضــــى وانـــهــمــة انـــرلــى

 انعًرٌ شهرزاص 01

 انذًسج إنهاو 02

 تٍ وَص اضًاء 03

 تشماوٌ فتُذح 04

 تىسًهح وفاء 05

 تثتٍ َطرٍَ 06

 دُاشٍ َىر انضٍَ 07

 دًاصٌ تثُُح 08

 دًاَرَح دُاج 09

 صواسح يرَى 10

 ضاليح اضًاء 11

 ضىَى ضارج 12

 شرَفٍ اَُاش 13

 صُفٍ يطعىصج 14

 طاجٍُ يرَى 15

 عهًٍ رفُك 16

 فتخ هللا نُهُا 17

 لضو أضُا 18

 لشُر سىنح 19

 كالع ضارج 20

 كرتىعٍ انُاش 21

 يرواٍَ أدالو 22

 يثارن هاجر 23

 هٍُ  ضهًً 24

 َذٍ رًَح 25

 تٍ يهضٌ  هُض  26
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 اإلضــــى وانـــهــمــة انـــرلــى

 أكروح سىنح 01

 تٍ يضسٍ رجاء 02

 تٍ جضو سهىص 03

 تىدضَض رًَح 04

 تهذفُاٌ شهُُاز 05

 تىشح رًَح 06

 تاهٍ أيُرج 07

 تىشىر أيُُح 08

 تىسرَسج ايال َاضًٍُ 09

 جايعٍ يُال 10

 رَادٍ ضارج 11

 راشضٌ ضًُح 12

 زكرٌ دُاج 13

 زاوٌ تتُُح 14

 شرَفٍ إَصاف 15

 ضًاح ايُُح 16

 ضاضٍ شًُاء 17

 ضالط جًعح 18

 طرفاَح َضي 19

 عرَف إتتطاو 20

 عماب شُاز 21

 لاَص فضوج 22

 لاضٍ صىرَح 23

 يمضاص فاطًح انسهراء 24

 َاتتٍ فضُهح 25

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


