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1

ّاد ٛاىجَعٞح اىرٝاضٞح ىسثاق اىخٞو ٗاىفرٗسٞح

رفٞك أسعذ سالٍح

جاٍيُ٘ٞ

2

ّاد ٛاىفرٗسٞح ىيق٘اخ اىَسيحح

عاطف عي ٜعشَاٗٛ

أفٞرا

رٗٝذا طارق

ماُ دٗ

ٕ٘ 173ىْذا 2005

4

ّاد ٛاإلسنْذرٝح اىرٝاضٜ

ٍحَذ أحَذ اىْجار

أّرٝن٘

ٕ٘ 1839ىْذا 2007

5

ّاد ٛسَ٘حح اىرٝاض ٜاالجرَاعٜ

عَرٗ ٍحَذ اىسٝاخ ٕاى ٜت٘ب

6

ّاد ٛإً ف ٜتٜ

ّ 3اد ٛاىجَعٞح اىرٝاضٞح

ٕ٘ 1725ىْذا 2011
55

ٕ٘ىْذا 2005

رمر ٍخصٜ

أزرق

أسعذ سالٍح

اّثٚ

أحَر

اىجٞش

رمر ٍخصٚ

أحَر

ٍرٗج ٗجذٛ

رمر ٍخصٜ

أزرق ٍحَذ أحَذ اىْجار

 1749تيجٞنا  2013رمر طي٘ق أزرق عَرٗ ٍحَذ اىسٝاخ

ادٌٕ جَاه عثذ اىْاصر ٍسرر دٝيَار ٕ٘ 1755ىْذا 2008

رمر ٍخصٚ

أزرق

سي ٌٞجَاه عثذ اىْاصر

ّ 7اد ٛسَ٘حح اىرٝاضٜ

ٍحَذ سعذ أت٘ زٝادج جٞرفاّر 1844 ٜفرّسا 2012

اّثٚ

أس٘د

ٍحَذ اىفارٗق راغة

8

ّاد ٛاىفرٗسٞح تاىجسٝرج

تٞي ٜج 1642 ِٞاىَاّٞا 2009

9

ّاد ٙاذحاد اىشرطح اىرٝاضٜ

10

ْٕا ٕاٍّ ٜجذٛ

عَر ٍحَذ شعٞة ٗاُ ٕاف

رمر ٍخص ٜأحَر دامِ

ْٕا ٕاٍّ ٜجذٛ

ٕ٘ 388ىْذا 2003

رمر ٍخصٜ

أشقر

اذحاد اىشرطح اىرٝاضٚ

ّاد ٛسَ٘حح اىرٝاض ٜاالجرَاعٜ

أحَذ ٍحَ٘د ٍرعٜ

ىَار

ٕ٘ 464ىْذا 2011

اّثٚ

أحَر

أحَذ ٍرعٜ

ّ 11اد ٛاىفرٗسٞح تاىجسٝرج

حسِ ٍحَذ حسِ عثذ اىشافٚ

فرْٝذ

 654اىَجر 2002

رمر ٍخصٚ

أحَر حسِ عثذ اىشافٚ

ٍ 12رمس اىَذرسٞح اىَصرٝح

ّادٗ ٛىٞذ حساّ ِٞش٘م٘الخ

ٕ٘ 450ىْذا 2004

رمر ٍخصٜ

أحَر

 318تيجٞنا 2005

رمر ٍخصٜ

أحَر

ّاد ٛفرٗسٞح اىحرش اىجَٖ٘رٛ

٘ٝسف رشذاُ

جٞسٍرا ٙزد  1812تيجٞنا 2014

رمر طي٘ق

احَر إسَاعٞو رشذاُ

ٍ 15رمس رتاب ىيفرٗسٞح

رحاب ٍصطفٚ

تٞيْٚ

 1307اىَاّٞا 2010

رمر طي٘ق

أشقر رحاب ٍصطفٚ

ّ 16اد ٛاىفرٗسٞح تاىجسٝرج

ٍيل اسَاعٞو شامر

ماٍْ٘ٞ

 1718اىَاّٞا 2006

رمر ٍخص ٚأحَر دامِ

ٍ 17رمس تالذ ًْ٘ٞىيفرٗسٞح

ٍٍ ٚحَذ جَاه اىذ ِٝدُٗ دٗم٘

ّ 13اد ٛاإلسنْذرٝح اىرٝاضُ ٜ
14

18

٘ٝسف أحَذ اىْجار

أحَذ سع٘دٛ

ّاد ٛاذحاد اىشرطح اىرٝاضٜ

ٍ 19رمس تالذ ًْ٘ٞىيفرٗسٞح

٘ٝسف راٍ ٚعثذ اىغف٘ر

ّ 20اد ٛاىَعاد ٛاىرٝاضُ ٜ

فٞجاش

ٕ٘ 937ىْذا 2008

ال تو ىٞذر  1388تيجٞنا 2011
تا ٙتا ٙد ٙال رٗك

 1386فرّسا 2011

إسَاعٞو شامر

رمر ٍخصٚ

أحَر ٍر ٌٝخاىذ اىحسْٚٞ

اّثٚ

أحَر مر ٌٝعثذ اىْاصر

رمر ٍخصٚ

أشقر راٍ ٚعثذ اىغف٘ر

ز ِٝاحَذ عفد

ٕاى٘ ٍا ٙىٞذ 1339 ٙاىَاّٞا 2011

اّثٚ

أحَر

أحَذ عفد

ىْٞا عي ٜأٍِٞ

ٕثح اهلل

ٕ٘ 636ىْذا 2006

اّثٚ

أحَر

ىْٞا أٍِٞ

ّ 22اد ٛاىجَعٞح اىرٝاضٞح ُ

فارش عثذٓ اىحْاٗٙ

تراسٞو

ٕ٘ 738ىْذا 2006

رمر ٍخصٚ

ُ

ادً ذاٍر ٍحَذ حَ٘دٓ

ساتٞس ٜدٝو تٞثٞر٘

 1743اٝطاىٞا 2012

اّثٚ

أزرق

٘ٝسف ٕاّ ٚجَاه اىذِٝ

سر٘رً

 1757تيجٞنا 2010

رمر ٍخصٚ

أحَر

تذر ٗىٞذ عثذ اىحَٞذ جافاش جاك  1632اٝرىْذا 2012

رمر ٍخصٚ

أشقر

تذر ٗىٞذ

عاطف عي ٜعشَاٗٛ

تْاّا

ٕ٘ 1789ىْذا 2011

اّثٚ

أحَر

عاطف عي ٜعشَاٗٛ

ّ 27اد ٛاىفرٗسٞح تاىجسٝرج

ٍحَذ طارق سٞذ

أمادٝر٘

ٕ٘ 269ىْذا 2007

رمر ٍخصٚ

أزرق

خاىذ عاصٌ

ّ 28اد ٛسَ٘حح اىرٝاضُ ٜ

ىٞاُ أحَذ ٍراد

٘ٝف٘رٝا

 216اىَاّٞا 2002

اّثٚ

أحَر

ىْٞا ٍراد

ٍحَذ تخٞد طْطاٗ ٙزارا إذش

ٕ٘ 261ىْذا 2004

اّثٚ

أحَر

عي ٚاسأٍ عثذ اىغْٚ

رفٞك أسعذ سالٍح

مارى٘ذا

 1726اىَاّٞا 2010

اّثٚ

أزرق

أسعذ سالٍح

ٍحَذ ٝاسر عصر

َّ٘ٞ

 1641تيجٞنا 2013

رمر ٍخصٚ

أشقر

ز ِٝعرفٔ

اّثٚ

أزرق

اذحاد اىشرطح اىرٝاضٚ

رمر طي٘ق

ّ 21اد ٛاىجَعٞح اىرٝاضٞح

23

ٍرمس تٞجاس٘ش ىيفرٗسٞح  -در ٌٝالّذ

ّ 24اد ٛاىفرٗسٞح تاىجسٝرج

25

ّاد ٛسَ٘حح اىرٝاض ٜاالجرَاعٜ

26

ّاد ٛاىفرٗسٞح ىيق٘اخ اىَسيحح

ُ

ّ 29اد ٛاىجَعٞح اىرٝاضٞح ُ
30

ّاد ٛاىجَعٞح اىرٝاضٞح ىسثاق اىخٞو ٗاىفرٗسٞح

31

ٍرمس تٞجاس٘ش ىيفرٗسٞح  -در ٌٝالّذ

32

ّاد ٙاذحاد اىشرطح اىرٝاضٜ

٘ٝسف جاله ٘ٝسف ف٘ر را ٍٍْ٘ٞد  413اىَاّٞا 1992

ّ 33اد ٛسَ٘حح اىرٝاضٜ

ٍحَذ عثذ اىرزق ميَْٞر ٚإه إش  1847تيجٞنا 2012

ُ

أحَر فارش اىحْاٗٙ

أزرق ٍحَذ عثذ اىرزق
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34

ّاد ٛسَ٘حح اىرٝاض ٜاالجرَاعٜ

ٍحَذ أساٍح ٍر٘ىٜ

ى٘ذشْٞا

 1476اىَاّٞا 2011

اّثٚ

أحَر

35

ّاد ٛاذحاد اىشرطح اىرٝاضٜ

أحَذ سع٘دٛ

أجفو

ٕ٘ 394ىْذا 2005

رمر ٍخصٚ

أحَر

اىشرطح

اّثٚ

أحَر

ٍيل سيَٞاُ

رمر ٍخصٚ

أحَر

احَذ اىْجار

ّ 36اد ٛاىفرٗسٞح تاىجسٝرج

ٍيل سيَٞاُ حَسج ٕاّا ٍّ٘راّا  463اىَاّٞا 2004

37

ّاد ٛاىفرٗسٞح ىيق٘اخ اىَسيحح

عثذ اىرحَِ ٍحَذ سَٞر

مار ٙج٘  1217اىَاّٞا 2001

38

ّاد ٛاىفرٗسٞح ىيق٘اخ اىَسيحح

ٍحَذ ٗىٞذ عثذ اىَجٞذ ماىَٞرٗ ت٘ 1003 ٛاىَاّٞا 2004

رمر ٍخص ٚأزرق/رٍادٛ

