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انحُطٛك

طة تُٓا407.5407.5ػهًٗ ػهٕواضراء يذطٍ يذًذ ادًذ اتٕزٚذ1

طة تُٓا407.5407.5ػهًٗ ػهٕوضًر اضايّ دطٍ يذًذ اياو2

طة تُٓا406.5406.5ػهًٗ ػهٕواّٚ صاتر ػثذانًمصٕد ادًذ3

صٛذنّ انسلازٚك406.5406.5ػهًٗ ػهٕوْٛاو يذًذ ادًذ ػثذ رت4ّ

طة تُٓا405.5405.5ػهًٗ ػهٕواضراء دًسِ ػهٗ ػفٛف5ٗ

طة تُٓا405.5405.5ػهًٗ ػهٕواّٚ جًال يذًذ ػثذانخانك6

طة تُٓا405.5405.5ػهًٗ ػهٕوْذٚر ػاير انطؼٛذ ػثذ رت7ّ

طة تُٓا405.5405.5ػهًٗ ػهٕورٚى يجذٖ يذًذ ػثذانًمصٕد8

طة تُٓا405405ػهًٗ ػهٕوفرٚذِ اتراْٛى ٚطٍ اتراْٛى9

طة تُٓا404.5404.5ػهًٗ ػهٕواضراء ػرتٗ اتراْٛى ادًذ10

طة تُٓا404.5404.5ػهًٗ ػهٕورًٚاٌ ػصاو يذًذ انًحٕن11ٗ

طة تُٓا404404ػهًٗ ػهٕوانشًٛاء ػثذانُاصر يُذٖ يرضٗ رضٕا12ٌ

طة تُٓا404404ػهًٗ ػهٕوْاجر اتراْٛى يذًذ اتٕػرب13

طة تُٓا404404ػهًٗ ػهٕؤفاء يًذٔح غاَى ادًذ14

طة اضُاٌ طُطا404404ػهًٗ ػهٕوضارِ دًذٖ ادًذ ػثذ رت15ّ

طة تُٓا364403.35ػهًٗ ػهٕواّٚ يذًذ فحذٗ انطٛذ دط16ٍٛ

طة تُٓا364403.35ػهًٗ ػهٕوغذٚر يجذٖ يذتٕنٗ ضٛذ ادًذ انشافؼ17ٙ

طة تُٓا402.5402.5ػهًٗ ػهٕواضراء اشرف يذًذ ػثذانذهٛى ٕٚضف18

طة تُٓا402.5402.5ػهًٗ ػهٕورٚى يذًذ اتٕانفضم دافع يذًذ19

طة تُٓا402.5402.5ػهًٗ ػهٕوضارِ رتٛغ يذًذ ضالية20

طة تُٓا402.5402.5ػهًٗ ػهٕوصافُٛاز فؤاد يذًٕد ضٛذ ادًذ21

طة تُٓا402.5402.5ػهًٗ ػهٕوًُٚٗ اًٍٚ يصطفٗ يذًذ22

طة اضُاٌ طُطا402.5402.5ػهًٗ ػهٕوَٕرْاٌ ػثذانردٛى ػثذانؼسٚس خهٛم ضردا23ٌ

صٛذنّ طُطا402.5402.5ػهًٗ ػهٕوايُّٛ يصطفٗ ادًذ دًذٖ اتراْٛى24

طة تُٓا402402ػهًٗ ػهٕوجمٗ ػهٗ دجاب ػثذانفحاح25

طة تُٓا402402ػهًٗ ػهٕواتحٓال ادًذ ػثذانؼظٛى يذًذ26

صٛذنّ انسلازٚك402402ػهًٗ ػهٕويرِٔ جًال نطفٗ اتراْٛى27

طة تُٓا401.5401.5ػهًٗ ػهٕواضراء يصطفٗ ػثذِ يذًذ28

طة ػٍٛ شًص400.5400.5ػهًٗ ػهٕوػهٛاء دطُٗ دطٍ يذًذ29

صٛذنّ طُطا400.5400.5ػهًٗ ػهٕويارُٚا كرو َصٛف ػثذانًطٛخ30

طة االضُاٌ انًُٛا399399ػهًٗ ػهٕوَادٍٚ يذًذاضايّ اتراْٛى زكٗ اتراْٛى31

صٛذنّ طُطا398398ػهًٗ ػهٕوْاجر دطٍٛ ادًذ دط32ٍٛ

صٛذنّ انسلازٚك397397ػهًٗ ػهٕواياَٗ ػصاو تذٖٔ انطٛذ شذاجة33
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396.5396.5ػهًٗ ػهٕويٗ انطٛذ انؼرتٗ يذًذ انذط34ُٗٛ
كهٛة انفٌُٕ انحطثٛمٛة 

تثُٓا
صٛذنّ انسلازٚك396.5396.5ػهًٗ ػهٕويُار يذًذ يصطفٗ ػثذهللا35

صٛذنّ انسلازٚك396.5396.5ػهًٗ ػهٕوْاجر اتراْٛى طّ رجة انمال36

صٛذنّ دهٕا395395ٌػهًٗ ػهٕوفاطًّ ادًذ ادًذ يذًذ يصطف37ٗ

صٛذنة اضٕٛط395395ػهًٗ ػهٕوُْذ تاجغ فحذٗ ػٕض هللا38

كهٛة ُْذضة تُٓا404.5404.5ػهًٗ رٚاضةنُّٛ يذطٍ فرٚذ يذًذ39

ُْذضة شثرا تُٓا398.5398.5ػهًٗ رٚاضةرداب يذًذ ػثذانخانك جاب هللا40

كهٛة ُْذضة تُٓا397.5397.5ػهًٗ رٚاضةٔفاء ػثذانذًٛذ اتٕانفحٕح ػثذانذًٛذ41

كهٛة ُْذضة تُٓا395.5395.5ػهًٗ رٚاضةشرٔق اكرو اتراْٛى يذًذ لُص42ِٕ

كهٛة ُْذضة تُٓا388.5388.5ػهًٗ رٚاضةفاطًّ ػثذِ يطؼذ ػثذِ ضهًٛا43ٌ

ُْذضة شثرا تُٓا384387ػهًٗ رٚاضةيٛرَا ػادل جرجص ػط44ّٛ

كهٛة ُْذضة تُٓا387387ػهًٗ رٚاضةَذٖ يذًٕد ػهٗ جاد45

ُْذضة شثرا تُٓا386386ػهًٗ رٚاضةاالء طارق زكٗ تٕٛي46ٗ

385.5385.5ػهًٗ رٚاضةاضًاء ادًذ اضايّ يذًذ يُٛر انفٕٛي47ٗ
داضثات ٔيؼهٕيات 

تُٓا
كهٛة ُْذضة تُٓا385385ػهًٗ رٚاضةدانٛا صالح ػثذهللا يذًذ48ٖ

كهٛة ُْذضة تُٓا383383ػهًٗ رٚاضةاُٚاش دًادِ يذًٕد ادًذ انمطا49ٌ

381381ػهًٗ رٚاضةْانة يذًذ خٛرت انطٛذ انثٕٛيٗ انذذٚذ50ٖ
ُْذضة انكحرَّٔٛ 

يُٕف جايؼة انًُٕفٛة
ُْذضة اضٕٛط381381ػهًٗ رٚاضةجطُٛى ضؼذ يذًٕد ػه51ٙ

ُْذضة اضٕٛط380.5380.5ػهًٗ رٚاضةٚاضًٍٛ ضؼٛذ ضهًٛاٌ ػاير52

374.5379.5ػهًٗ رٚاضةَٓال ادًذ فحخ انثاب يذًذ ػه53ٙ
كهٛة انفٌُٕ انحطثٛمٛة 

تثُٓا
اػالو انماْر395395ِأدتٗاضًاء يذًٕد ػثذانرازق يذًٕد انجًم54

انطٍ ػٍٛ شًص394.5394.5أدتٕٗٚضحُٛا جٕرج ضٛذْى رزق هللا55

اثار انماْر385.5385.5ِأدتٗٚاضًٍٛ يذًذ ْشاو اتراْٛى جٕفٛك56

379379ػهًٗ رٚاضةضٛهفاَا ايجذ يجذٖ زك57ٗ
داضثات ٔيؼهٕيات 

تُٓا
دمٕق تُٓا403.5403.5أدتٗاّٚ رافث زكٗ يذًٕد58

جرتٛة تُٓا402.5402.5أدتَٗطًّ ْشاو ػثذهللا انًذال59ٖٔ

ججارِ تُٓا397.5397.5أدتٗفاجٍ اشرف يذًذ ػثذانًُؼى60

ججارِ تُٓا391391أدتٗػال ػثذانًحؼال يذًذ انشٓا61ٖٔ

جرتٛة تُٓا390.5390.5أدتٗاًٚاٌ دطٍ يذًذ ضؼٛذ62

ججارِ تُٓا385.5385.5أدتٗاًٚاٌ ػًر ػثذانؼسٚس ضانى غُٛى63

جرتٛة تُٓا383383أدتٗيرِٔ ػثذ انردًٍ انذضٕلٗ انطٛذ64

جرتٛة تُٓا381.5381.5أدتَٗريٍٛ يذطٍ يذًذ صثذ65ٗ

جرتٛة تُٓا377.5377.5أدتٗجغرٚذ ػًرٖ لاصذ كرٚى ػًر66٘

جرتٛة تُٓا376.5376.5أدتٗتطًّ يُٛر انصادق اتراْٛى67

جرتٛة تُٓا376.5376.5أدتٗٔفاء شؼثاٌ ػثذانؼسٚس ادًذ68

جرتٛة تُٓا376376أدتٗاًٚاٌ دطٍ رشاد ػثذِ يصطف69ٗ

جرتٛة تُٓا376376أدتٗيُال َثٛم يذًذ يرض70ٗ

جرتٛة تُٓا375375أدتٗيُار ػثذهللا يٓذٖ اتراْٛى ادًذ71



ججارِ تُٓا375375أدتٗنٛهٗ يذًٕد ػثذانردٛى يذًذ72

اداب تُٓا374374أدتٗضهًٗ ٚذٗ يذًذ ػسٚس انذٍٚ دط73ٍ

َٕػٛة تُٓا373.5373.5أدتٗٚاضًٍٛ ػًادانذٍٚ يذًٕد يذًذ ػهٗ الش74ٍٛ

ججارِ تُٓا372372أدتٗرغذ ظالل يذًذ ػادل ضهًٛاٌ اتٕانؼال75

اداب تُٓا372372أدتٗيرِٔ ػالء يذًذ ػثذانًُؼى يحٕن76ٗ

اداب تُٓا371371أدتٗاُٚاش ػصاو ػثذانكرٚى ادًذ77

َٕػٛة تُٓا370.5370.5أدتٗاًٚاٌ كايم ادًذ ادًذ78

اداب تُٓا370.5370.5أدتٗٚارا خانذ دايذ ريضا79ٌ

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا369369أدتٗايُّٛ ػًر ضؼذ ػٕض80

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا367.5367.5أدتٗاضًاء اتراْٛى يذفٕظ ادًذ ػه81ٗ

اداب تُٓا367367أدتٗيُةهللا يذًذ ػثذانثاضظ يذًذ دٚاب82

ججارِ تُٓا365.5365.5أدتٗشرٔق اتراْٛى يذًٕد يذًذ83

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا364.5364.5أدتٗاضراء ضًٛر ػفٛفٗ ػه84ٗ

اداب تُٓا364.5364.5أدتٗضًاء يذًذ ػثذاالنّ اتراْٛى ػالو85

اداب تُٓا363.5363.5أدتٗضًاح ٚذٛٗ اتراْٛى ػثذانؼسٚس86

ججارِ تُٓا363363أدتَٗذٖ ػست ضانى ػسب ضانى87

دمٕق تُٓا361.5361.5أدتٗشًٛاء ادًذ اتراْٛى يذًذ ػثذانؼسٚس88

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا361361أدتٗاالء جًال انذٍٚ يذًذ دطٍ خٛر هللا89

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا360360أدتَٗٓٗ ػطّٛ ضؼٛذ ػطٛة90

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا360360أدتْٗثّ يذًذ كايم يحٕن91ٗ

اداب تُٓا359.5359.5أدتٗدُٚا يذًذ ادًذ جٕدِ يذًذ92

اداب تُٓا358358أدتَٕٗرْاٌ اًٍٚ كايم ػثذانرد93ًٍ

دمٕق تُٓا357357أدتًُٗٚٗ ػثذانُثٗ ػس انرجال ػثذانفحاح94

جرتٛة اتحذائٙ تُٓا356.5356.5أدتٗػثٛر َثٛم يذًذ ػادل95

اداب تُٓا356.5356.5أدتَٗٛرِ شذحّ ػثذانفحاح طة96

اداب تُٓا356356أدتٗصفاء ضٕٚهى دطٍ انطٛذ97

اداب تُٓا353.5353.5أدتٗضٓا ادًذ ػرفّ ادًذ يُصٕر98

اداب تُٓا353.5353.5أدتَٗذٖ يذًذ ادًذ دط99ٍٛ

َٕػٛة تُٓا347.5347.5أدتْٗذٚر يذًذ ػثذهللا يذًذ ضانى100

اداب تُٓا345.5345.5أدتٗدُاٌ ػثذانكرٚى يذًٕد دط101ٍٛ

َٕػٛة تُٓا345345أدتٗلًر رفاػٗ جٕدِ صاتر102

اداب تُٓا345345أدتٗػثٛر رجة يذًذ يذًذ103

َٕػٛة تُٓا342.5342.5أدتٗفاطًّ ػثذانذًٛذ خهٛفة ادًذ104

ججارِ تُٓا342342أدتٗيرٚٓاٌ يطؼذ انطٛذ ادًذ َؼاية105

اداب تُٓا340.5340.5أدتٗاّٚ ْشاو انطٛذ يذًٕد106

ججارِ تُٓا340340أدتٗانفث كًال اتراْٛى ضهًٛا107ٌ

ججارِ تُٓا340340أدتٗيرٚى يحٕنٗ يذًٕد يحٕن108ٗ

دمٕق تُٓا339.5339.5أدتٗٚارا يجذٖ انطٛذ ػثذانفحاح دجاب109



اداب تُٓا336336أدتٗصاترٍٚ ػالء ػثذانؼسٚس يذًٕد110

اداب تُٓا333.5333.5أدتٗػٕاطف ًْاو انطٛذ يذًذ111

دمٕق تُٓا332.5332.5أدتٗاّٚ انذطُٛٗ اتٕانؼٍُٛٛ غُٛى112

َٕػٛة تُٓا331.5331.5أدتٗيُٗ ادًذ يذًذ انغرٚاَٗ اتراْٛى113

دمٕق تُٓا331.5331.5أدتٗػسِ جًال ػثذانؼسٚس غاَى114

ججارِ تُٓا331331أدتْٗاَى صالح يذًذ يذًٕد115

َٕػٛة تُٓا330.5330.5أدتٗدَٛا خانذ كًال ػثذهللا انشرت116ُٗٛ

اداب انسلازٚك330.5330.5أدتٗجمٗ َاجٗ زكٗ يذًذ انخضر117ٖ


