قاعــــــة رقــــــم ( )1مكان اجللوس قاعة السجــــــــاد
االء ػثذاٌىش ُ٠شّخٟ

اشاس ػٍٟ

اتشاس ؼغٓ

اتشا٘ ُ١ػثذ اٌض٘شٖ

اؼّذ ػثاط ٘ادٞ

اؼّذ ٛ٠عف

اؼّذ ِشاس

اِ١ش ػٍ ٟؼغٓ

اؼّذ ٔعف

االٚي ِغائ)1(ٟ

شاٌس صثاؼ)1 ( ٟ

االٚي صثاؼ)1(ٟ

شاٌس ِغائ)1( ٟ

االٚي ِغائ)11(ٟ

شاٌس صثاؼ)11 ( ٟ

االٚي صثاؼ)11(ٟ

شاٌس ِغائ)11( ٟ

االٚي ِغائ)11(ٟ

اترٙاض ِؽّٛد

اش١ش غأُ

اؼّذ ا٠اد

اؼّذ ؼغْٛ

اؼّذ ػثذاٌثاسٞ

اس٠ط صث١ػ

اؼّذ ِ١صُ

اِ١ش فإاد ِٙذٞ

اؼّذ ٚصفٟ

االٚي ِغائ)1(ٟ

شاٌس صثاؼ)1 ( ٟ

االٚي صثاؼ)1(ٟ

شاٌس ِغائ)1( ٟ

االٚي ِغائ)11(ٟ

شاٌس صثاؼ)11 ( ٟ

االٚي صثاؼ)11(ٟ

شاٌس ِغائ)11 ( ٟ

االٚي ِغائ)11(ٟ

اتشا٘ ُ١ذىٍ١ف

اؼّذ ظثاس

اؼّذ اٛ٠ب

اؼّذ ؼغٓ١

اؼّذ ػذٔاْ

اص٘اس فشؼاْ

أص٘ش ِؽّذ

ا ّٓ٠فإاد ِٙذٞ

اص٘ش ػثذاالِ١ش

االٚي ِغائ)3(ٟ

شاٌس صثاؼ)3 ( ٟ

االٚي صثاؼ)3(ٟ

شاٌس ِغائ)3( ٟ

االٚي ِغائ)13(ٟ

شاٌس صثاؼ)13 ( ٟ

االٚي صثاؼ)13(ٟ

شاٌس ِغائ)13 ( ٟ

االٚي ِغائ)13(ٟ

اتشا٘ ُ١ػثذاٌشعٛي

اؼّذ ؼغٓ١

اؼّذ ظٛاد

اؼّذ عاٌُ

اؼّذ فاظً

اعشاء عؼ١ذ

اعشاء ؼغٓ

تغاَ اعّاػً١

اعِ ً١ؽّذ

االٚي ِغائ)4(ٟ

شاٌس صثاؼ)4 ( ٟ

االٚي صثاؼ)4(ٟ

شاٌس ِغائ)4( ٟ

االٚي ِغائ)14(ٟ

شاٌس صثاؼ)14 ( ٟ

االٚي صثاؼ)14(ٟ

شاٌس ِغائ)14 ( ٟ

االٚي ِغائ)14(ٟ

اشّاس سػذ عؼذْٚ

اؼّذ ؼ١ذس

اؼّذ سؼُ١

اؼّذ ِؽّذ ػٍٟ

اؼّذ واًِ

اعشاء عٍّاْ

اعشاء عّ١ش

شاِش ِإ٠ذ

اششف س٠اض

االٚي ِغائ)5(ٟ

شاٌس صثاؼ)5 ( ٟ

االٚي صثاؼ)5(ٟ

شاٌس ِغائ)5( ٟ

االٚي ِغائ)15(ٟ

شاٌس صثاؼ)15 ( ٟ

االٚي صثاؼ)15(ٟ

شاٌس ِغائ)15 ( ٟ

االٚي ِغائ)15(ٟ

اؼّذ شائش ؼّ١ذ

اؼّذ ظاسٞ

اؼّذ ػثذ اٌىاظُ

اؼّذ ِؼٓ١

اؼّذ وش ُ٠ػثذ

اعشاء ِٙذٞ

اعؼذ ر٠اب

ظاتش ؼغٓ

اششف فإاد

االٚي ِغائ)6(ٟ

شاٌس صثاؼ)6 ( ٟ

االٚي صثاؼ)6(ٟ

شاٌس ِغائ)6( ٟ

االٚي ِغائ)16(ٟ

شاٌس صثاؼ)16 ( ٟ

االٚي صثاؼ)16(ٟ

شاٌس ِغائ)16 ( ٟ

االٚي ِغائ)16(ٟ

اؼّذ دؼاَ

اؼّذ ف١صً

اؼّذ غاصٞ

اؼّذ ٔعاغ

اؼّذ وش ُ٠لٍٟ

اششف ػثذ اٌض٘شٖ

اعّاء ػثذ اٌىشُ٠

ظاعُ ِؽّذ ادس٠ظ

اوشَ ِٛفك

االٚي ِغائ)7(ٟ

شاٌس صثاؼ)7 ( ٟ

االٚي صثاؼ)7(ٟ

شاٌس ِغائ)7( ٟ

االٚي ِغائ)17(ٟ

شاٌس صثاؼ)17 ( ٟ

االٚي صثاؼ)17(ٟ

شاٌس ِغائ)17 ( ٟ

االٚي ِغائ)17(ٟ

اؼّذ ل١ظ

اؼّذ واظُ

اص٘اس فشؼاْ

اؼّذ ِؽّذ ػثذ

اِأٔ ٟعُ

اع ً١ؼّ١ذ

ظاعُ ِؽّذ ؼاظُ

اَ اٌثٕ ٓ١خع١ش

االٚي ِغائ)8(ٟ

شاٌس صثاؼ)8 ( ٟ

االٚي صثاؼ)8(ٟ

شاٌس ِغائ)8( ٟ

االٚي ِغائ)18(ٟ

شاٌس صثاؼ)18 ( ٟ

شاٌس ِغائ)18 ( ٟ

االٚي ِغائ)18(ٟ

اؼّذ غؼّٗ

اؼّذ وشُ٠

اؼّذ وٍٛ١

اعّاػ ً١صاٌػ

اؼّذ ِؽّذ ػٍٟ

إِٗ فاظً

ظاعُ ِؽّذ ػث١ذ

اِعذ واظُ

االٚي ِغائ)9(ٟ

شاٌس صثاؼ)9 ( ٟ

االٚي صثاؼ)9(ٟ

شاٌس ِغائ)9( ٟ

االٚي ِغائ)19(ٟ

شاٌس صثاؼ)19 ( ٟ

شاٌس ِغائ)19 ( ٟ

االٚي ِغائ)19(ٟ

اؼّذ ِؽّذ ِطٍه

إِٗ ِؽّذ

ؼغاَ فائض

اِ١ش اؼّذ ٔٛسٞ

االٚي ِغائ)11(ٟ

شاٌس صثاؼ)11 ( ٟ

اؼّذ ػثاط شاوش
االٚي ِغائ)11(ٟ

اؼّذ ِؽّذ
شاٌس صثاؼ)11 ( ٟ

االٚي صثاؼ)11(ٟ

شاٌس ِغائ)11( ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

االٚي صثاؼ)18(ٟ
اع ً١خًٍ١

االٚي صثاؼ)19(ٟ
اع ً١ػّاد

االٚي صثاؼ)11(ٟ

شاٌس ِغائ)11 ( ٟ

االٚي ِغائ)31(ٟ

قـــــــــــــــــــــاعة رقــــــــم ( )2مكان الجلوس قاعة

املرتضى

اِ١ش ؼاوُ
االٚي ِغائ)31( ٟ

إِ ٗ١ساٟ٘
شاٌس صثاؼ) 11( ٟ

اغ١اف واظُ
االٚي صثاؼ)11(ٟ

ؼغٕ٘ ٓ١اشُ
شاٌس ِغائ) 11( ٟ

اٙ٠اب ػٍٟ
االٚي ِغائ)41( ٟ

آ ٗ٠ؼاوُ
شاٌس صثاؼ) 31( ٟ

أٛس ِؽغٓ
االٚي صثاؼ)31(ٟ

ؼغٓ عاظذ
شاٌس صثاؼ)41 ( ٟ

ذثاسن اؼّذ
االٚي ِغائ)51( ٟ

اِ١ش ؼغٓ١
االٚي ِغائ)31( ٟ

اِ١ش ؼغٓ شىش
شاٌس صثاؼ) 11( ٟ

اِ١ش اِعذ
االٚي صثاؼ)11(ٟ

ؼغ ٓ١اؼّذ
شاٌس ِغائ) 11( ٟ

اٙ٠اب ِؽّذ
االٚي ِغائ)41( ٟ

تالش عؼذٞ
شاٌس صثاؼ) 31( ٟ

ا٠اخ تاعُ
االٚي صثاؼ)31(ٟ

ؼغ ٓ١ػثذاالِ١ش
شاٌس صثاؼ)41 ( ٟ

ذثاسن عؼ١ذ
االٚي ِغائ)51( ٟ

اِ١ش ػٍٟ
االٚي ِغائ)33( ٟ

اِ١ش ؼغٓ ػثذ
شاٌس صثاؼ) 13( ٟ

اِ١ش سعٛي
االٚي صثاؼ)13(ٟ

ؼغ ٓ١ا٠اد
شاٌس ِغائ) 13( ٟ

تاسق ؼغٓ١
االٚي ِغائ)43( ٟ

تشاءٖ ػٍٟ
شاٌس صثاؼ) 33( ٟ

ا٠اخ صثاغ
االٚي صثاؼ)33(ٟ

شاٌس صثاؼ)43 ( ٟ

شاِش ٘ادٞ
االٚي ِغائ)53( ٟ

اِ١ش واظُ
االٚي ِغائ)34( ٟ

اِ١ش ػٕاد
شاٌس صثاؼ) 14( ٟ

اِ١ش شاوش
االٚي صثاؼ)14(ٟ

ؼغ ٓ١ػثاط
شاٌس ِغائ) 14( ٟ

تاعُ واظُ
االٚي ِغائ)44( ٟ

تشواخ صاٌػ
شاٌس صثاؼ) 34( ٟ

ا٠اخ ػٍٟ
االٚي صثاؼ)34(ٟ

ؼغِ ٓ١ؽّذ
شاٌس صثاؼ)44 ( ٟ

ظاعُ ِؽّذ
االٚي ِغائ)54( ٟ

اِ١ش وشُ٠
االٚي ِغائ)35( ٟ

اِ١ش فرالٞٚ
شاٌس صثاؼ) 15( ٟ

اِ١ش واظُ
االٚي صثاؼ)15(ٟ

ؼغ ٓ١ػٍٟ
شاٌس ِغائ) 15( ٟ

تشاء ػٍٟ
االٚي ِغائ)45( ٟ

شاٌس صثاؼ) 35( ٟ

ا٠اخ ِؽّذسظا
االٚي صثاؼ)35(ٟ

ؼٕاْ صادق
شاٌس صثاؼ)45 ( ٟ

ظؼفش ؼغٓ
االٚي ِغائ)55( ٟ

اِ١ش ٘ادٞ
االٚي ِغائ)36( ٟ

اِ١ش ِؽّذ
شاٌس صثاؼ) 16( ٟ

اِ١ش واًِ
االٚي صثاؼ)16(ٟ

ؼغٔ ٓ١اصش
شاٌس ِغائ) 16( ٟ

تشاء غاٌة
االٚي ِغائ)46( ٟ

ذثاسن ؼغٓ١
شاٌس صثاؼ) 36( ٟ

اّ٠اْ ظٛاد
االٚي صثاؼ)36(ٟ

ؼٕاْ ػمً١
شاٌس صثاؼ)46 ( ٟ

ظالي خاٌذ
االٚي ِغائ)56( ٟ

اٚسٔظ فاسط
االٚي ِغائ)37( ٟ

اِ١ش ِىٟ
شاٌس صثاؼ) 17( ٟ

اِ١ش وشُ٠
االٚي صثاؼ)17(ٟ

ؼّضج واظُ
شاٌس ِغائ) 17( ٟ

تٕ ٓ١ؼاصَ
االٚي ِغائ)47( ٟ

ذثاسن ؼّادٞ
شاٌس صثاؼ) 37( ٟ

اّ٠اْ ٠اط
االٚي صثاؼ)37(ٟ

ؼٕ ٓ١ؼغٓ١
شاٌس صثاؼ)47 ( ٟ

ؼاصَ فاظً
االٚي ِغائ)57( ٟ

ا٠الف واًِ
االٚي ِغائ)38( ٟ

اِ ٓ١خاٌذ
شاٌس صثاؼ) 18( ٟ

اِ١ش ِؽّذ ػثذ
االٚي صثاؼ)18(ٟ

ؼ١ذس سظة
شاٌس ِغائ) 18( ٟ

تٕ ٓ١ػٍٟ
االٚي ِغائ)48( ٟ

ذؽغ ٓ١ظثاس
شاٌس صثاؼ) 38( ٟ

ؼٕ ٓ١ػثاط
شاٌس صثاؼ)48 ( ٟ

ؼغاَ تذس
االٚي ِغائ)58( ٟ

اّ٠اْ ػثذاٌؽغٓ
االٚي ِغائ)39( ٟ

ا٠اخ ػالٞٚ
شاٌس صثاؼ) 19( ٟ

اِ١ش ِؽّذ واظُ
االٚي صثاؼ)19(ٟ

ؼ١ذس ِؽّذ
شاٌس ِغائ) 19( ٟ

تٙاء اؼّذ
االٚي ِغائ)49( ٟ

شاٌس صثاؼ) 39( ٟ

ؼٕ ٓ١ػثذاٌض٘شٖ
شاٌس صثاؼ)49 ( ٟ

ؼغاَ ظاتش

ا ٗ٠ػثذهللا

ا٠اخ ِؽّذ
شاٌس صثاؼ) 31( ٟ

أؼاَ ؼاذُ
االٚي صثاؼ)31(ٟ

خٍ ً١ؼغٓ١
شاٌس ِغائ) 31( ٟ

تٙاء عاِٟ
االٚي ِغائ)51( ٟ

ظثشائ ً١ف١صً
شاٌس صثاؼ) 41( ٟ

ا ّٓ٠ظ١اء
االٚي صثاؼ)38(ٟ
ا ٗ٠صثشٞ

االٚي ِغائ)41( ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

االٚي صثاؼ)39(ٟ
اٛ٠ب تاعُ
االٚي صثاؼ)41(ٟ

ؼٛساء عاِٟ
شاٌس صثاؼ)51 ( ٟ

االٚي ِغائ)59( ٟ
ؼغاَ ػٍٟ
االٚي ِغائ)61( ٟ

قاعة رقم ( )3مكان الجلوس ( قاعة الزهراء

)

ؼغٓ ظفاخ

ؼ١ذس ا٠اد

تشاء تاعُ

دالي واًِ

ؼغ ٓ١أظ

سعً غاٌة

ذم ٝػٍٟ

ص٘شاء ٔصش

ؼغ ٓ١ػّاد

االٚي ِغائ)61( ٟ

شاٌس صثاؼ) 51( ٟ

االٚي صثاؼ)41( ٟ

شاٌس ِغائ) 31( ٟ

االٚي ِغائ)71( ٟ

شاٌس صثاؼ) 61( ٟ

االٚي صثاؼ)51 (ٟ

شاٌس صثاؼ) 71( ٟ

االٚي ِغائ)81( ٟ

ؼغٓ عراس

ؼ١ذس ػثذاٌؽّضٖ

تشاء ؼ١ذس

د٠اس ؼغٓ

ؼغ ٓ١ؼّضج

سعً ػٍٟ

ظؼفش ؼغٓ١

ؼغ ٓ١ػٛدٖ

االٚي ِغائ)61( ٟ

شاٌس صثاؼ) 51( ٟ

االٚي صثاؼ)41 (ٟ

شاٌس ِغائ) 31( ٟ

االٚي ِغائ)71( ٟ

شاٌس صثاؼ) 61( ٟ

االٚي صثاؼ) 51(ٟ

شاٌس صثاؼ) 71( ٟ

االٚي ِغائ)81( ٟ

ؼغٓ ػثذاٌىاظُ

ؼ١ذس لاعُ

تشاق اؼغاْ

ساظؽٗ واظُ

ؼغ ٓ١دا٠خ

سٔا اؼغاْ

ظؼفش ِ١شٞ

ص ٓ٠اٌؼاتذ ٓ٠ػّاس

ؼغ ٓ١واظُ ر٠اب

االٚي ِغائ)63( ٟ

شاٌس صثاؼ) 53( ٟ

االٚي صثاؼ)43 (ٟ

شاٌس ِغائ) 33( ٟ

االٚي ِغائ)73( ٟ

شاٌس صثاؼ) 63( ٟ

االٚي صثاؼ) 53(ٟ

شاٌس صثاؼ) 73( ٟ

االٚي ِغائ)83( ٟ

ؼغٓ غأُ

ؼ١ذس وشُ٠

تشش ٜظثاس

ساِ ٟظاعُ

ؼغ ٓ١عؼذ

سٔ ٓ١صثاغ

ظٕاخ ظاعُ

صٕ٠ة اؼّذ

ؼغ ٓ١واظُ ِٙذٞ

االٚي ِغائ)64( ٟ

شاٌس صثاؼ) 54( ٟ

االٚي صثاؼ)44 (ٟ

شاٌس ِغائ) 34( ٟ

االٚي ِغائ)74( ٟ

شاٌس صثاؼ) 64( ٟ

االٚي صثاؼ) 54(ٟ

شاٌس صثاؼ) 74( ٟ

االٚي ِغائ)84( ٟ

ؼغٓ ِظفش

ؼ١ذس ِؽغٓ

تىش ؼغٓ١

سظاء ِؽّذ

ؼغ ٓ١صثاغ

سٚاء ِاصْ

ظٕاخ ػٍٟ

صٕ٠ة ؼغٓ١

ؼغِ ٓ١ؽّذ سظا

االٚي ِغائ)65( ٟ

شاٌس صثاؼ) 55( ٟ

االٚي صثاؼ)45 (ٟ

شاٌس ِغائ) 35( ٟ

االٚي ِغائ)75( ٟ

شاٌس صثاؼ) 65( ٟ

االٚي صثاؼ) 55(ٟ

شاٌس صثاؼ) 75( ٟ

االٚي ِغائ)85( ٟ

ؼغٓ ِٙذٞ

خ ٌٗٛظاعُ

تٕ ٓ١ػادي

سصاق ػّشاْ

ؼغ ٓ١ػثاط

سٙ٠اَ ػثذهللا

ظٕاْ ػطٗ١

صٕ٠ة ػّاد

ؼغِ ٓ١ؽّذ ِشداْ

االٚي ِغائ)66( ٟ

شاٌس صثاؼ) 56( ٟ

االٚي صثاؼ)46 (ٟ

شاٌس ِغائ) 36( ٟ

االٚي ِغائ)76( ٟ

شاٌس صثاؼ) 66( ٟ

االٚي صثاؼ) 56(ٟ

شاٌس صثاؼ) 76( ٟ

االٚي ِغائ)86( ٟ

ؼغٓ ِ١صُ

دػاء ظثاس

تٕ ٓ١ػثاط

سعً ؼغٓ

ؼغ ٓ١ػثذاٌىشُ٠

ص٘شاء ظاعُ

ؼغٓ تاعُ

صٕ٠ة وشُ٠

ؼغٔ ٓ١اصش

االٚي ِغائ)67( ٟ

شاٌس صثاؼ) 57( ٟ

االٚي صثاؼ)47 (ٟ

شاٌس ِغائ) 37( ٟ

االٚي ِغائ)77( ٟ

شاٌس صثاؼ) 67( ٟ

االٚي صثاؼ) 57(ٟ

شاٌس صثاؼ) 77( ٟ

االٚي ِغائ)87( ٟ

ؼغٕ ٓ١اعّاػً١

د ُ٠ػٍٟ

تٕ ٓ١ػٍٟ

سظا شش٠ف

ؼغ ٓ١ػثذاٌ٘ٛاب

ص٘شاء عاِٟ

ؼغٓ فاظً

عاسٖ اؼّذ

ؼغٔ ٓ١صش ظاعُ

االٚي ِغائ)68( ٟ

شاٌس صثاؼ) 58( ٟ

االٚي صثاؼ)48 (ٟ

شاٌس ِغائ) 38( ٟ

االٚي ِغائ)78( ٟ

شاٌس صثاؼ) 68( ٟ

االٚي صثاؼ) 58(ٟ

شاٌس صثاؼ) 78( ٟ

االٚي ِغائ)88( ٟ

ؼغٕ ٓ١خع١ش

سأ١ا ِؽّذ

تِٕ ٓ١ؽّذ

سػذ عؼذ

ؼغ ٓ١ػالء

ص٘شاء ػثاط

ؼغٓ واًِ

عاسٖ ٌط١ف

ؼغ٘ ٓ١ادٞ

االٚي ِغائ)69( ٟ

شاٌس صثاؼ) 59( ٟ

االٚي صثاؼ)49 (ٟ

شاٌس ِغائ) 39( ٟ

االٚي ِغائ)79( ٟ

شاٌس صثاؼ) 69( ٟ

االٚي صثاؼ) 59(ٟ

شاٌس صثاؼ) 79( ٟ

االٚي ِغائ)89( ٟ

ؼغ ٓ١اش١ش

سداَ عٍُ١

ذثاسن ػٍٛاْ

سؤ ٜعؼذْٚ

ؼغ ٓ١ػٍٟ

ص٘شاء ػٍٟ

ؼغٓ ِؽّذ

ععاد ػثذاٌّطٍة

ؼّضٖ ؼغٓ١

االٚي ِغائ)71( ٟ

شاٌس صثاؼ) 61( ٟ

االٚي صثاؼ)51 (ٟ

شاٌس ِغائ) 41( ٟ

االٚي ِغائ)81( ٟ

شاٌس صثاؼ) 71( ٟ

االٚي صثاؼ) 61(ٟ

شاٌس صثاؼ) 81( ٟ

االٚي ِغائ)91( ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

قاعة رقم ( )4مكان الجلوس (قاعة المجتبى)
ؼّضٖ لاعُ

صا٘ش ِؽّذ

ؼغ ٓ١ؼغاَ

االٚي ِغائ)91( ٟ

شاٌس ِغائ)41 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 61(ٟ

ؼّضٖ ِاظذ

ص٘شاء ظاعُ

ؼغ ٓ١خًٍ١

ؼّضٖ ػثاط

شٙذ خاٌذ

االٚي ِغائ)91( ٟ

شاٌس ِغائ)41 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 61(ٟ

االٚي صثاؼ)71 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 91( ٟ

سعٛي عاٌُ
االٚي ِغائ)111(ٟ

ؼّ١ذ ِؽغٓ

ص٘شاء ػثذ اٌؽغٓ١

ؼغ ٓ١عٍّاْ

ععاد ػٍٟ

ؼ١ذس ِؽّذ ؼّ١ذ

شاوش ٘الي

ؼّ١ذ ظّاي

شٙذ ػائذ

االٚي ِغائ)93( ٟ

شاٌس ِغائ)43 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 63(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 81( ٟ

االٚي ِغائ)111( ٟ

شاٌس ِغائ) 51( ٟ

االٚي صثاؼ)73 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 91 ( ٟ

سشا ٔضاس
االٚي ِغائ)111(ٟ

ؼٕ ٓ١ػثاط

ص٠ذ ْٚػثذ اٌغالَ

ؼغ ٓ١ػالء

ععاد ِؽّذ

ؼ١ذس ِؽّذ ػٍٟ

ؼٕ ٓ١ظٛاد

شٙذ ػٍٟ

سفاٖ ِؽّذ

االٚي ِغائ)94( ٟ

شاٌس ِغائ)44 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 64(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 81( ٟ

االٚي ِغائ)113( ٟ

شاٌس ِغائ) 53( ٟ

االٚي صثاؼ)74 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 91 ( ٟ

ؼٕ ٓ١ػٍٟ

صٕ٠ة ظاعُ

ؼغ ٓ١ػٍ ٟظثاس

ععاد ٠ؽٝ١

خٍ ً١اعّاػً١

صاؼة واظُ

ؼٕ ٓ١ػثذ اٌؽغٓ

صثا اؼّذ

االٚي ِغائ)95( ٟ

شاٌس ِغائ)45 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 65(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)83 ( ٟ

االٚي ِغائ)114( ٟ

شاٌس ِغائ) 54( ٟ

االٚي صثاؼ)75 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 93 ( ٟ

ؼٛساء ٌفرٗ

صٕ٠ة ظٛاد

ؼغ ٓ١ػٍ ٟػثاط

عع ٝػثذاٌىشُ٠

دٔ١ا ِؽّذ

صالغ عؼذ

االٚي ِغائ)96( ٟ

شاٌس ِغائ)46 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 66(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)84 ( ٟ

االٚي ِغائ)115( ٟ

شاٌس ِغائ) 55( ٟ

ؼِٕ ٓ١ؽغٓ
االٚي صثاؼ)76 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 94 ( ٟ

ؼ١ذس ظثاس

صٕ٠ة غاٌة

ؼغ ٓ١ػٍ ٟػث١ذ

عع ٝفاظً

االٚي ِغائ)97( ٟ

شاٌس ِغائ)47 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 67(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)85 ( ٟ

رٚاٌفماس ؼ١ذس
االٚي ِغائ)116( ٟ

صالغ ِٙذ ٞؼث١ة

ؼٛساء ؼ١ذس
االٚي صثاؼ)77 (ٟ

ؼ١ذس ؼغٓ ػثذ

ععاد اؼّذ

ؼغ ٓ١ػٍ ٟػٛدٖ

رٚاٌفماس ػّشاْ

صالغ ِٙذِ ٞؽّذ

االٚي ِغائ)98( ٟ

شاٌس ِغائ)48 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 68(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)86 ( ٟ

االٚي ِغائ)117( ٟ

شاٌس ِغائ) 57( ٟ

ؼٛساء ػادي
االٚي صثاؼ)78 (ٟ

ؼ١ذس ػاِش

عشِذ ؼاصَ

ؼغ ٓ١واًِ

عش ٜػثذ اٌٙادٞ

رٚاٌفماس اعّاػً١

ظ١اء صاٌػ

االٚي ِغائ)99( ٟ

شاٌس ِغائ)49 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 69(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)87 ( ٟ

االٚي ِغائ)118( ٟ

شاٌس ِغائ) 58( ٟ

ؼٛساء ِؽغٓ
االٚي صثاؼ)79 (ٟ

ؼ١ذس ػالٞٚ

عؼذ ػثذ ظؼفش

ؼغِ ٓ١ؽّذػٍٟ

عالَ ػّاد

سعً ؼ١ذس

ظ١اء ػثذ اٌٛاؼذ

االٚي ِغائ)111(ٟ

شاٌس ِغائ)51 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 71(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)88 ( ٟ

االٚي ِغائ)119( ٟ

شاٌس ِغائ) 59( ٟ

ؼ١ذس فٍ١ػ

عٕذط ظاعُ

ؼّضٖ اعّاػً١

عّ ٗ١واظُ

سعٛي شاِش

غاسق ِؽّذ

االٚي ِغائ)111( ٟ

شاٌس ِغائ)51 ( ٟ

االٚي صثاؼ) 71(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ)89 ( ٟ

االٚي ِغائ)111(ٟ

شاٌس ِغائ) 61( ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

شاٌس ِغائ) 56( ٟ

ؼٛساء ٔضاس
االٚي صثاؼ)81 (ٟ
ؼ١اج ِغٍُ
االٚي صثاؼ) 81(ٟ

االٚي ِغائ)113(ٟ
سٚاء ػثذاٌؽغٓ

االٚي ِغائ)114(ٟ
سٚعٓ ِؽّذ

صفاء اؼّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 95 ( ٟ
ظؽ ٝؼغٓ
اٌصاٌس صثاؼ) 96 ( ٟ
ظؽ ٝصفاء
اٌصاٌس صثاؼ) 97 ( ٟ
ظؽِ ٝؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 98 ( ٟ
ظشغاَ ٛ٠عف
اٌصاٌس صثاؼ) 99 ( ٟ

االٚي ِغائ)115(ٟ
س٠اَ ِؽّذ

االٚي ِغائ)116(ٟ
ص٘شاء ػادي

االٚي ِغائ)117(ٟ
ص٘شاء ػٍٟ

االٚي ِغائ)118(ٟ
ص٘شاء واظُ

االٚي ِغائ)119(ٟ
ص٘شاء ِؽّذ

االٚي ِغائ)111(ٟ

قاعة رقم ( )5مكان الجلوس (قاعة الشهيد )
ص٘شاء ِٕؼُ
االٚي ِغائ)111(ٟ

ظالي ؼافع
اٌصاٌس صثاؼ)111 ( ٟ

ؼ١ذس ؼّضٖ
االٚي صثاؼ) 81(ٟ

شاٌس ِغائ) 61( ٟ

ص٘شاء ِٛعٝ
االٚي ِغائ)111(ٟ

ظ١اء ؼغٓ١
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ

ؼ١ذس عؼذ
االٚي صثاؼ) 83(ٟ

ػاصُ ؼّ١ذ
شاٌس ِغائ)61 ( ٟ

عشٚس ػاِش
االٚي ِغائ)136(ٟ

ؼ١ذس شاوش
االٚي صثاؼ) 84(ٟ

ػثاط ذٛف١ك
شاٌس ِغائ)63 ( ٟ
ػثاط صاٌػ
شاٌس ِغائ)64 ( ٟ
ػثاط ٔاظُ
شاٌس ِغائ)65 ( ٟ
ػض٠ض ؼغٓ١
شاٌس ِغائ)66 ( ٟ
ػم ً١غاٌة
شاٌس ِغائ)67 ( ٟ
ػالء تذسٞ
شاٌس ِغائ)68 ( ٟ
ػالء ػثذ اٌؽغٓ١
شاٌس ِغائ)69 ( ٟ
ػٍٍ ٟظٛاد
شاٌس ِغائ)71 ( ٟ

عىٕ١ح ػثاط
االٚي ِغائ)137(ٟ

س٠اض ؼغْٛ
االٚي صثاؼ) 98(ٟ

عإدد ؼغٓ
االٚي ِغائ)138(ٟ

س٠اَ سػذ
االٚي صثاؼ) 99(ٟ
س٠اَ ػٛف
االٚي صثاؼ) 111(ٟ
ص٘شاء ؼ١ذس
االٚي صثاؼ) 111(ٟ
ص٘شاء شؼالْ
االٚي صثاؼ) 111(ٟ
ص٘شاء ػثاط
االٚي صثاؼ) 113(ٟ
ص٘شاء ػثذاٌشظا
االٚي صثاؼ) 114(ٟ
ص٘شاء ػض٠ض
االٚي صثاؼ) 115(ٟ
ص٘شاء ػٍ ٟػثذ
االٚي صثاؼ) 116(ٟ
ص٘شاء ػٍ ٟػذٔاْ
االٚي صثاؼ) 117(ٟ
ص٘شاء فاظً
االٚي صثاؼ) 118(ٟ
ص٘شاء وشُ٠
االٚي صثاؼ) 119(ٟ

ص٘١ش ؼاِذ
االٚي ِغائ)113(ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ

ص٠اد ػثذ اٌصّذ
االٚي ِغائ)114(ٟ

غاسق ػض٠ض ػث١ظ
اٌصاٌس صثاؼ) 113 ( ٟ

ص٠ذ ؼغٓ١
االٚي ِغائ)115(ٟ

غاٌة ػثذ
اٌصاٌس صثاؼ) 114 ( ٟ

صٕ٠ة لاعُ
االٚي ِغائ)116(ٟ

ػثاط فاظً ػاشٛس
اٌصاٌس صثاؼ) 115 ( ٟ

عاسج غاٌة
االٚي ِغائ)117(ٟ

ػثاط فاظً ػثذاٌغادٖ
اٌصاٌس صثاؼ) 116 ( ٟ

عاس ٞػّشاْ
االٚي ِغائ)118(ٟ

ػثذاٌخاٌك ِؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 117 ( ٟ

عاٌُ ظاتش
االٚي ِغائ)119(ٟ

ػثذهللا ػثاط
اٌصاٌس صثاؼ) 118 ( ٟ

عاٌُ ػثذاٌؽغٓ١
االٚي ِغائ)131(ٟ

ػث١ش عراس
اٌصاٌس صثاؼ) 119 ( ٟ

عاٌُ ٌط١ف
االٚي ِغائ)131(ٟ

ػزساء سظا
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ

ععاد تذس
االٚي ِغائ)131(ٟ

ػمِ ً١ؽغٓ
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ

ععاد خع١ش
االٚي ِغائ)133(ٟ

ػال تاعُ
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ

ععاد فٍ١ػ
االٚي ِغائ)134(ٟ

ػالء س٠اض
اٌصاٌس صثاؼ) 113 ( ٟ

ؼ١ذس واظُ
االٚي صثاؼ) 85(ٟ
خاٌذ ؼغٓ١
االٚي صثاؼ) 86(ٟ
دػاء صاٌػ
االٚي صثاؼ) 87(ٟ
دػاء فائك
االٚي صثاؼ) 88(ٟ
دِٛع ِٕٙذ
االٚي صثاؼ) 89(ٟ
سا٠اخ ؼاِذ
االٚي صثاؼ) 91(ٟ
سعاٌٗ اؼّذ
االٚي صثاؼ) 91(ٟ
سعً ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 91(ٟ
سشا ٛ٠عف
االٚي صثاؼ) 93(ٟ
سغذ ػادي
االٚي صثاؼ) 94(ٟ
سفً ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 95(ٟ

عشاب ػثذاٌشؼّٓ
االٚي ِغائ)135(ٟ

فشاؽ

ع١ف اتشا٘ ُ١ػثذ
االٚي ِغائ)139(ٟ
ع١ف اتشا٘٘ٚ ُ١اب
االٚي ِغائ)141(ٟ
ع١ف اؼّذ
االٚي ِغائ)141(ٟ
ع١ف اٌذ ٓ٠ؼغٓ
االٚي ِغائ)141(ٟ
ع١ف ػٍٟ
االٚي اٌّغائ)143(ٟ
شاوش ِاظذ
االٚي ِغائ)144(ٟ

ػٍ ٟؼغ ٓ١ػثذ اٌٛاؼذ
شاٌس ِغائ)71 ( ٟ

صاتش ٓ٠لاعُ
االٚي ِغائ)145(ٟ

ػٍ ٟؼغٔ ٓ١ؼّٗ شاٌس
ِغائ)71 ( ٟ
ػٍ ٟؼّضج
شاٌس ِغائ)73 ( ٟ
ػٍ ٟؼّٛدٞ
شاٌس ِغائ)74 ( ٟ

صادق اؼّذ
االٚي ِغائ)146(ٟ
صثا شاوش
االٚي ِغائ)147(ٟ
صىش اؼّذ
االٚي ِغائ)148(ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

سل ٗ١ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 96(ٟ

ػٍ ٟشاِش
اٌصاٌس صثاؼ) 114 ( ٟ

ظشغاَ ِؽّذ
االٚي ِغائ)149(ٟ

سٚاء ِٛعٝ
االٚي صثاؼ) 97(ٟ

ػٍ ٟؼّٛد
اٌصاٌس صثاؼ) 115 ( ٟ

ظ١اء ظثش

ػٍ ٟسؼُ١
اٌصاٌس صثاؼ) 116 ( ٟ
ػٍ ٟسظا
اٌصاٌس صثاؼ) 117 ( ٟ
ػٍ ٟعؼذ
اٌصاٌس صثاؼ) 118 ( ٟ
ػٍ ٟػادي
اٌصاٌس صثاؼ) 119 ( ٟ
ػٍ ٟػا٠ذ
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ
ػٍ ٟػثاط ِظٍَٛ
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ
ػٍ ٟػثاط ٍٟ٘
اٌصاٌس صثاؼ) 111 ( ٟ
ػٍ ٟػثذاٌغٕٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 113 ( ٟ
ػٍ ٟػثذهللا
اٌصاٌس صثاؼ) 114 ( ٟ
ػٍ ٟػثٛد
اٌصاٌس صثاؼ) 115 ( ٟ
ػٍ ٟػّاد
اٌصاٌس صثاؼ) 116 ( ٟ
ػٍ ٟػ٠ٛذ
اٌصاٌس صثاؼ) 117 ( ٟ

االٚي ِغائ)151(ٟ

ظ١اء ِأغ
االٚي ِغائ)151(ٟ

غاسق ػٍٟ
االٚي ِغائ)151(ٟ

غا٘ش ظاعُ
االٚي ِغائ)153(ٟ

ػثاط ؼغٓ
االٚي ِغائ)154(ٟ

ػثاط ػثذاالِ١ش
االٚي ِغائ)155(ٟ

ػثاط ػثذهللا
االٚي ِغائ)156(ٟ

ػثاط فاظً
االٚي ِغائ)157(ٟ

ػثاط ِؽّذ ظٛاد
االٚي ِغائ)158(ٟ

ػثاط ِؽّذ ػٍٟ
االٚي ِغائ)159(ٟ

ػثذاٌؼض٠ض ػثاط
االٚي ِغائ)161(ٟ

ػثذاٌىاظُ ػٍٟ
االٚي ِغائ)161(ٟ

ػثذهللا ؼغٓ١
االٚي ِغائ)161(ٟ

قاعة رقم ()6مكان الجلوس (قاعة الجواد)
ػثذهللا ػض٠ض
االٚي ِغائ)163(ٟ

ػٍ ٟخاٌذ
شاٌس ِغائ)75 ( ٟ
ػٍ ٟر٠اب
شاٌس ِغائ)76 ( ٟ

ع ٝٙػٍٟ
االٚي صثاؼ) 114(ٟ
ع١ف اؼّذ
االٚي صثاؼ) 115(ٟ

لاعُ ؼ١اٞٚ
اٌصاٌس صثاؼ) 141( ٟ
ل١ظ ػٍٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 143 ( ٟ

ص٠ذ ؼاِذ
االٚي صثاؼ) 111(ٟ
صٕ٠ة تالش
االٚي صثاؼ) 111(ٟ

ػٍِ ٟؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 118 ( ٟ
ػٍِٕ ٟؼُ
اٌصاٌس صثاؼ) 119 ( ٟ

ػثذهللا ػٍٟ
االٚي ِغائ)164(ٟ

ع١ف صالغ
االٚي صثاؼ) 116(ٟ
ششٚق ِؽّذ
االٚي صثاؼ) 117(ٟ

ل١صش س٠اض
اٌصاٌس صثاؼ) 144 ( ٟ

صٕ٠ة ؼ١ذس
االٚي صثاؼ) 111(ٟ
صٕ٠ة عراس
االٚي صثاؼ) 113(ٟ

ػٍِٙ ٟذٞ
اٌصاٌس صثاؼ) 131 ( ٟ

ػثذهللا ِاٌه
االٚي ِغائ)165(ٟ

ػٍِٛ ٟعٝ
اٌصاٌس صثاؼ) 131 ( ٟ

ػثذاٌىش ُ٠لاعُ
االٚي ِغائ)166(ٟ

ػٍ ٟشّخٟ
شاٌس ِغائ)77 ( ٟ
ػٍ ٟصاؼة
شاٌس ِغائ)78 ( ٟ

واظُ عٍّاْ
اٌصاٌس صثاؼ) 145 ( ٟ
واظُ صثاغ
اٌصاٌس صثاؼ) 146 ( ٟ
وشاس ؼغٓ١
اٌصاٌس صثاؼ) 147 ( ٟ
وشاس ؼ١ذس ظثش
اٌصاٌس صثاؼ) 148 ( ٟ
وشاس ؼ١ذس ػثذاٌض٘شٖ
اٌصاٌس صثاؼ) 149 ( ٟ

عاسٖ ؼ١ذس
االٚي صثاؼ) 114(ٟ
عاِش ػاِش
االٚي صثاؼ) 115(ٟ
ععاد ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 116(ٟ
ععاد واظُ
االٚي صثاؼ) 117(ٟ

ػٍ١اء عاِٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 131 ( ٟ
ػّاد عاٌُ
اٌصاٌس صثاؼ) 133 ( ٟ
ػّاس ٛ٠عف
اٌصاٌس صثاؼ) 134 ( ٟ
ػٛٙد ػٍٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 135 ( ٟ

ػثذاٌىشّْٛ١ِ ُ٠
االٚي ِغائ)167(ٟ

ػٍ ٟصاٌػ
شاٌس ِغائ)79 ( ٟ
ػٍ ٟصالي
شاٌس ِغائ)81 ( ٟ
ػٍ ٟغاٌة
شاٌس ِغائ)81 ( ٟ
ػٍ ٟػاصٟ
شاٌس ِغائ)81 ( ٟ

شّظ ػثذاٌّؽغٓ
االٚي صثاؼ) 118(ٟ
صفا ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 119(ٟ
صفاء ذٍفاْ
االٚي صثاؼ) 131(ٟ
صفاء سظا
االٚي صثاؼ) 131(ٟ

ععِ ٝؽّذ
االٚي صثاؼ) 118(ٟ
ععٔ ٝعُ
االٚي صثاؼ) 119(ٟ
عؽش ٘ادٞ
االٚي صثاؼ) 111(ٟ

غذ٠ش ٘١صُ
اٌصاٌس صثاؼ) 136 ( ٟ
غفشاْ ػثاط
اٌصاٌس صثاؼ) 137 ( ٟ
فاغّٗ ِؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 138 ( ٟ

ػال ٚعاَ
االٚي ِغائ)171(ٟ

ػٍ ٟاتشاُ٘١
االٚي ِغائ)173(ٟ

ػٍ ٟػٛاد
شاٌس ِغائ)83 ( ٟ
ػٍ ٟفاظً
شاٌس ِغائ)84 ( ٟ
ػٍِ ٟاظذ
شاٌس ِغائ)85 ( ٟ

ظشغاَ ػثذاالِ١ش
االٚي صثاؼ) 131(ٟ
ظشغاَ فاُ٘
االٚي صثاؼ) 133(ٟ
غ١ثٗ ػاِش
االٚي صثاؼ) 134(ٟ

وشاس صاٌػ
اٌصاٌس صثاؼ) 151 ( ٟ
وشاس ظاؼٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 151 ( ٟ
وشاس ػادي
اٌصاٌس صثاؼ) 151 ( ٟ

عؼذ ػٛاد
االٚي صثاؼ) 111(ٟ

فشؼاْ ؼغٓ
اٌصاٌس صثاؼ) 139 ( ٟ

االٚي ِغائ)174(ٟ

ػٍِ ٟؽغٓ
شاٌس ِغائ)86 ( ٟ

ػاِش صثاغ
االٚي صثاؼ) 135(ٟ

وشاس ػٍٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 153 ( ٟ

عى ٕٗ١ذأً٠ٚ
االٚي صثاؼ) 111(ٟ

ف١صً ػثذاٌغراس
اٌصاٌس صثاؼ) 141 ( ٟ

االٚي ِغائ)175(ٟ

ػٍِ ٟؽّذ ؼغٓ
شاٌس ِغائ)87 ( ٟ

ػثاط ؼغٓ١
االٚي صثاؼ) 136(ٟ

وشاس فاظً
اٌصاٌس صثاؼ) 154 ( ٟ

عالَ ٘اشُ
االٚي صثاؼ) 113(ٟ

ف١صً ٔٛاف
اٌصاٌس صثاؼ) 141 ( ٟ

االٚي ِغائ)176(ٟ

ػٍِ ٟؽّذ خع١ش
شاٌس ِغائ)88 ( ٟ

ػثاط ؼ١ذس
االٚي صثاؼ) 137(ٟ

وشاس واظُ
اٌصاٌس صثاؼ) 155 ( ٟ

ػثذاٌ٘ٛاب ِؽّذ
االٚي ِغائ)168(ٟ
ػضاٌذ ٓ٠اؼّذ
االٚي ِغائ)169(ٟ
ػم ً١اؼّذ
االٚي ِغائ)171(ٟ

ػالء ِض٘ش
االٚي ِغائ)171(ٟ

ػٍ ٟاؼّذ
ػٍ ٟا٠اد
ػٍ ٟتاعُ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح و الموفقية

ػٍ ٟتشان
االٚي ِغائ)177(ٟ

ػٍ ٟؼاِذ ػثذاٌؽّضٖ
االٚي ِغائ)178(ٟ

ػٍ ٟخع١ش ػثاط
االٚي ِغائ)179(ٟ

ػٍ ٟعاٌُ ِإٔظ
االٚي ِغائ)181(ٟ

ػٍ ٟعاٌُ ٘اشُ
االٚي ِغائ)181(ٟ

ػٍ ٟعٍِ ُ١اٌه
االٚي ِغائ)181(ٟ
ػٍ ٟعٛادِ ٞششٛػ
االٚي ِغائ)183(ٟ

ػٍ ٟش١ٙذ ػثذ
االٚي ِغائ)184(ٟ
ػٍ ٟصاٌػ ِٙذ ٞػٍٟ
االٚي ِغائ)185(ٟ
ػٍ ٟصاٌػ ِٙذ ٞؼّضٖ

االٚي ِغائ)186(ٟ

ػٍ ٟغاٌة ظغَٛ
االٚي ِغائ)187(ٟ

فشاؽ

ػثاط ػٍٟ
االٚي صثاؼ)138 (ٟ
ػثاط ػّاد
االٚي صثاؼ)139 (ٟ
ػثاط لاعُ
االٚي صثاؼ)141 (ٟ
ػثاط واظُ
االٚي صثاؼ)141 (ٟ
ػثذاٌىشِٛ ُ٠ؼاْ
االٚي صثاؼ)141 (ٟ
ػث١ش ػذٔاْ
االٚي صثاؼ)143 (ٟ
ػث١ش ِؽّذ
االٚي صثاؼ)144 (ٟ
ػزاب واظُ
االٚي صثاؼ)145 (ٟ
ػزساء ػثذهللا
االٚي صثاؼ)146 (ٟ
ػزساء ٠ؽٝ١
االٚي صثاؼ)147 (ٟ
ػمِ ً١ؽغٓ
االٚي صثاؼ)148 (ٟ

االٚي ِغائ)188(ٟ

ػال ؼ١ذس
االٚي صثاؼ)149 (ٟ

االٚي ِغائ)189(ٟ

ػالء اؼّذ
االٚي صثاؼ)151 (ٟ

ػٍ ٟغاٌة ؼغٓ١
ػٍ ٟػا٠ذ غشاد
ػٍ ٟػثاط خع١ش
االٚي ِغائ)191(ٟ

ػٍ ٟاؼّذ
االٚي صثاؼ)151 (ٟ

القاعة رقم ( )7مكان الجلوس (قاعة الباقر)
ػٍ١اء ػادي

ػٍ ٟا٠اد ظًٍ١

وشاس ِؽّذ

ػٍٛٔ ٟس ششاد

االٚي ِغائ)191(ٟ

شاٌس ِغائ) 89( ٟ

االٚي صثاؼ)151 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 156( ٟ

االٚي ِغائ)111(ٟ

ػٍ ٟػثذ هللا ػثاط

ػّاس ظٛاد

ػٍ ٟا٠اد عً١ٙ

ٌ١س ِٕؼُ

ػّاس اٛ٠ب ػثذ

االٚي ِغائ)191(ٟ

شاٌس ِغائ) 91( ٟ

االٚي صثاؼ)153 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 157( ٟ

ػٍ ٟػٛف ػثذ اٌشؼّٓ

ػّش ػٍٟ

ػٍ ٟظاعُ

ِاٌه ٔاصش

االٚي ِغائ)193(ٟ

شاٌس ِغائ) 91( ٟ

االٚي صثاؼ)154 (ٟ

اٌصاٌس صثاؼ) 158( ٟ

ػٍ ٟغافً ظاعُ

فشاط ػٍٟ

االٚي ِغائ)194(ٟ

شاٌس ِغائ) 91( ٟ

ػٍ ٟغاٌة واظُ

فعً ػثاط

االٚي ِغائ)195(ٟ

شاٌس ِغائ) 93( ٟ

ػٍ ٟفالغ ػثاط

لث ٍٗ١ػثذ

االٚي ِغائ)196(ٟ

شاٌس ِغائ) 94( ٟ

ػٍ ٟلاعُ ػثذ ػٍٟ

ل١صش صا٘ش

االٚي ِغائ)197(ٟ

شاٌس ِغائ) 95( ٟ

ػٍ ٟلاعُ ِؽّذ

واظُ ِؽّذ

االٚي ِغائ)198(ٟ

شاٌس ِغائ) 96( ٟ

ػٍ ٟواظُ عٍّاْ

واًِ فاظً

االٚي ِغائ)199(ٟ

شاٌس ِغائ) 97( ٟ

ػٍ ٟواظُ ِٕصٛس

وشاس ػثذ االِ١ش

االٚي ِغائ)111(ٟ

شاٌس ِغائ) 98( ٟ

ػٍ ٟؼاِذ
)
155
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 159( ٟ
ِؽّذ اتشاُ٘١

ػٍ ٟؼغِ ٓ١ؽّذ
االٚي صثاؼ )156 (ٟاٌصاٌس صثاؼ) 161( ٟ
ػٍ ٟؼغ٠ ٓ١اط
)
157
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 161( ٟ
ِؽّذ ؼّ١ذ

ػٍ ٟؼ١ذس
االٚي صثاؼ )158 (ٟاٌصاٌس صثاؼ) 161( ٟ
ِؽّذ عالَ

ػٍ ٟسعٛي
)
159
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 163( ٟ
ِؽّذ ػٍٟ

االٚي ِغائ)111(ٟ
ػّاس شاِش ذشوٟ

االٚي ِغائ)113(ٟ
ػّاس ظاعُ سظا

االٚي ِغائ)114(ٟ
ػّاس ٔؼّٗ ِع١ذ

االٚي ِغائ)115(ٟ
ػّش ػىط ػثذ اٌؽغٓ

االٚي ِغائ)116(ٟ
غادٖ اِعذ واًِ

االٚي ِغائ)117(ٟ
غذ٠ش اتشا٘ ُ١ظٙاد

االٚي ِغائ)118(ٟ

ػٍ ٟسظا
االٚي صثاؼ )161 (ٟاٌصاٌس صثاؼ) 164( ٟ

االٚي ِغائ)119(ٟ

ػٍ ٟس٠اض
)
161
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 165( ٟ

االٚي ِغائ)111(ٟ

ِؽّذ ػّاد

غشاء ػثذ اٌشعٛي ػثذ

ِؽّذ ػٛض

وشاس ػٍٟ
شاٌس ِغائ) 99( ٟ
وشِ ُ٠ؽّٛد
شاٌس ِغائ) 111( ٟ
ٌ١س واظُ
شاٌس ِغائ) 111( ٟ
ِؽّذ ظٛاد
شاٌس ِغائ) 111( ٟ
ِؽّذ ؼغٓ ؼغٓ١
شاٌس ِغائ) 113( ٟ
ِؽّذ ؼغٓ صتاٌٗ
شاٌس ِغائ) 114( ٟ
ِؽّذ ؼغِ ٓ١ؽّذ
شاٌس ِغائ) 115( ٟ
ِؽّذ سؼُ١
شاٌس ِغائ) 116( ٟ
ِؽّذ ػثذ اٌؽغٓ
شاٌس ِغائ)117 ( ٟ
ِؽّذ ػثذ اٌؽّضج
شاٌس ِغائ)118 ( ٟ

ػٍ ٟصثاغ
االٚي صثاؼ ) 161(ٟاٌصاٌس صثاؼ) 166( ٟ
ِؽّذ وشُ٠

ػٍ ٟػثذ ظث١ش
)
163
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 167( ٟ
ِؽّٛد ػٍٟ

ػٍ ٟػثذاالِ١ش
االٚي صثاؼ ) 164(ٟاٌصاٌس صثاؼ) 168( ٟ
ِشذع ٝاٌرفاخ

ػٍ ٟػثذ اٌؽش
)
165
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 169( ٟ
ِشذع ٝساظٟ

ػٍ ٟػثذ اٌؽغٓ١
االٚي صثاؼ) 166(ٟ

ِشذع ٝػثاط
اٌصاٌس صثاؼ) 171(ٟ

ػٍ ٟغأُ ساظٟ
)
167
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 171( ٟ
ِشذعِ ٝؽّذ

ػٍ ٟغأُ ػثذاالِ١ش
االٚي صثاؼ ) 168(ٟاٌصاٌس صثاؼ) 171( ٟ
ِش ٖٚػثذاٌؽغٓ

ػٍ ٟغغاْ
)
169
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 173( ٟ
ِش ٖٚػٍٟ

ػٍ ٟفاٌػ
االٚي صثاؼ ) 171(ٟاٌصاٌس صثاؼ) 174( ٟ
ِش ُ٠تاعُ

ػٍ ٟفالغ
)
171
االٚي صثاؼ(ٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 175( ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

ِش ُ٠دػٛ١ػ

غفشاْ ػثذ هللا ػث١ذ

االٚي ِغائ)111(ٟ
غ١س ؼغ ٓ١ػٍٟ

االٚي ِغائ)111(ٟ
فاذٓ ػثاط ؼراٚ

االٚي ِغائ)113(ٟ
فاد ٗ٠ػٍ ٟػث١ذ

االٚي ِغائ)114(ٟ
فاظً س٠ٚػ فشػْٛ

االٚي ِغائ)115(ٟ
فاظً ػثاط ِؽّذ

االٚي ِغائ)116(ٟ
فاغّٗ اعؼذ ػذٔاْ

االٚي ِغائ)117(ٟ
فشغ ِؽّذ ػٍ ٟؼغٓ١

االٚي ِغائ)118(ٟ
فالغ ؼغٓ ٘ادٞ

االٚي ِغائ)119(ٟ
ل١ظ ِٙذ ٞؼغٓ١
االٚي ِغائ)111(ٟ

قاعة رقم ( )8مكان الجلوس
فشاؽ

ػٍِ ٟؽّذ ظٛاد
االٚي صثاؼ)171 (ٟ

ِؽّذ ػٍ ٟشاٌس
ِغائ)119 ( ٟ

ػٍِ ٟؽّذ ؼغٓ١
االٚي صثاؼ)173 (ٟ

ِض٘ش ٠ؽٝ١
اٌصاٌس صثاؼ) 176( ٟ

االٚي ِغائ)113(ٟ

ِؽّذ ػٍٞٛ١
شاٌس ِغائ)111 ( ٟ

ػٍِ ٟؽّذ ٔص١ف
االٚي صثاؼ)174 (ٟ

ِصطف ٝاؼّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 177( ٟ

االٚي ِغائ)114(ٟ

ِؽّذ ٔاظٟ
شاٌس ِغائ)111 ( ٟ

ػٍ٘ ٟادٞ
االٚي صثاؼ )175 (ٟاٌصاٌس صثاؼ) 178( ٟ

وشاس عّ١ش ػثذ اٌض٘شٖ

ِخراس ػثذ اٌٛاؼذ
شاٌس ِغائ)111 ( ٟ

ػٍ٘ ٟاشُ
االٚي صثاؼ)176 (ٟ

ِصطف ٝػادي
اٌصاٌس صثاؼ) 179( ٟ

وشاس صاٌػ اتشاُ٘١

ِشذع٘ ٝذاٞٚ
شاٌس ِغائ)113 ( ٟ

ػّاس صاؼة
االٚي صثاؼ)177 (ٟ

ِصطف ٝػثاط
اٌصاٌس صثاؼ) 181( ٟ

االٚي ِغائ)117(ٟ

ِصطف ٝأٛس
شاٌس ِغائ)114 ( ٟ

ػّاس صثاغ
االٚي صثاؼ)178 (ٟ

ِصطف ٝػثذاٌؽٍُ١
اٌصاٌس صثاؼ) 181( ٟ

االٚي ِغائ)118(ٟ

ِصطف ٝذؽغٓ١
شاٌس ِغائ)115 ( ٟ

غفشاْ ٔاظُ
االٚي صثاؼ)179 (ٟ

ِصطف ٝػٍٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 181( ٟ

االٚي ِغائ)119(ٟ

ِصطف ٝظّؼٗ
شاٌس ِغائ)116 ( ٟ

غ١از ؼغٓ
االٚي صثاؼ)181 (ٟ

ِصطف ٝوشُ٠
اٌصاٌس صثاؼ) 183( ٟ

االٚي ِغائ)131(ٟ

ِصطف ٝؼغٓ١
شاٌس ِغائ)117 ( ٟ

غ١س اؼغاْ
االٚي صثاؼ)181 (ٟ

ِصطف٘ ٝاشُ
اٌصاٌس صثاؼ) 184( ٟ

ِصطف ٝؼّ١ذ
شاٌس ِغائ)118 ( ٟ

غ١س غأُ
االٚي صثاؼ)181 (ٟ

ِٕرظش ػثذاٌؽغٓ١
اٌصاٌس صثاؼ) 185( ٟ

وشاس اؼّذ صغ١ش
االٚي ِغائ)111(ٟ

وشاس اوش َ ظثٛسٞ
االٚي ِغائ)111(ٟ

وشاس ؼ١ذس ِؽّٛد

(قاعة

الصادق)

فشاؽ

االٚي ِغائ)131(ٟ

فشاؽ

فاغّٗ اؼّذ
االٚي صثاؼ) 183(ٟ

فشاؽ

ِاٌه ٔاظُ وشُ٠
االٚي ِغائ)133(ٟ

ِصطف ٝخع١ش
شاٌس ِغائ)119 ( ٟ

فاغّٗ ظؼفش
االٚي صثاؼ)184 (ٟ

ِٙا ِؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 186 ( ٟ

ِعرث ٝػاِش ِصطفٝ

اٌّصطف ٝػثذ اٌّٗ١

فاغّٗ عاِٟ
االٚي صثاؼ)185 (ٟ

ِٙذ ٞػثذ
اٌصاٌس صثاؼ) 187( ٟ

وٛشش ػٍ ٟػثذ

االٚي ِغائ)134(ٟ

ِؽّذ ؼاذُ صاؼة
االٚي ِغائ)143(ٟ

ِؽّذ ؼغٓ واًِ
االٚي ِغائ)144(ٟ

ِؽّذ ؼغ ٓ١ؼّضج
االٚي ِغائ)145(ٟ

شاٌس ِغائ)111 ( ٟ
وشاس سصاق ػٍٟ

االٚي ِغائ)115(ٟ

االٚي ِغائ)116(ٟ

وشاس ِؽ ٟغافً

وشاس ٔاظ ٟػٍٟ

وشاس ٔصش ٠ؽٝ١

وشاس ػٍِ ٟطشٚد

وش ُ٠ػثذ اٌّٙذٞ
االٚي ِغائ)131(ٟ

ِعرثِ ٝؽّذ سظا

ِصطف ٝػذٔاْ ػثاط
شاٌس ِغائ)111 ( ٟ

فاغّٗ غاٌة
االٚي صثاؼ)186 (ٟ

ِٙذِ ٞؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 188( ٟ

ِعرثِ ٝؽّذ غا٘ش

ِصطف ٝػذٔاْ ِٛعٝ
شاٌس ِغائ)111 ( ٟ

فاغّٗ ػثذاٌىاظُ
االٚي صثاؼ)187 (ٟ

ِ١اعٗ تاعُ
اٌصاٌس صثاؼ) 189( ٟ

ِؽغٓ خع١ش ػٍٛاْ

ِصطف ٝػٍٟ
شاٌس ِغائ)113 ( ٟ

فاغّٗ ِؽّذ
االٚي صثاؼ)188 (ٟ

ٔثأ خًٍ١
اٌصاٌس صثاؼ) 191( ٟ

ِؽغٓ ػثذ االِ١ش

ِصطفِ ٝؽّذ
شاٌس ِغائ)114 ( ٟ

فاغّٗ ِٕاف
االٚي صثاؼ)189 (ٟ

ٔثأ ِٙذٞ
اٌصاٌس صثاؼ) 191( ٟ

االٚي ِغائ)139(ٟ

شاٌس ِغائ)115 ( ٟ

فالغ صادق
االٚي صثاؼ)191 (ٟ

ٔذ ٜظافش
اٌصاٌس صثاؼ) 191( ٟ

ِؽّذ اٌثالش ِؽغٓ

ِٙذ ٞػثذ اٌخعش
شاٌس ِغائ)116 ( ٟ

ف١صً ٌثٕاْ
االٚي صثاؼ)191 (ٟ

ٔغش ٓ٠ػصشٞ
اٌصاٌس صثاؼ) 193( ٟ

ِؽّذ ذشو ٟفشٞ

ِٕٙذ اؼغاْ
شاٌس ِغائ)117 ( ٟ

لطش إٌذ ٜدا٠خ
االٚي صثاؼ)191 (ٟ

ٔشأخ اتشاُ٘١
اٌصاٌس صثاؼ) 194( ٟ

ِؽّذ ظؼفش ػثذ هللا

ِٕٙذ صالغ
شاٌس ِغائ)118 ( ٟ

لٕثش ػٛدٖ
االٚي صثاؼ)193 (ٟ

ٔٛسط سظا
اٌصاٌس صثاؼ) 195( ٟ

االٚي ِغائ)135(ٟ

االٚي ِغائ)136(ٟ

االٚي ِغائ)137(ٟ

االٚي ِغائ)138(ٟ

ِؽّذ اؼّذ عث١ؼٟ

االٚي ِغائ)141(ٟ

االٚي ِغائ)141(ٟ

االٚي ِغائ)141(ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

ِؽّذ ؼغ ٓ١سظا
االٚي ِغائ)146(ٟ

ِؽّذ ؼّ١ذ سش١ذ
االٚي ِغائ)147(ٟ

ِؽّذ سعٓ فش٘ٛد
االٚي ِغائ)148(ٟ

ِؽّذ سظا ػثاط
االٚي ِغائ)149(ٟ

ِؽّذ سظا ِؽّذ
االٚي ِغائ)151(ٟ

ِؽّذ عاِ ٟغاٌة
االٚي ِغائ)151(ٟ

ِؽّذ عؼذ داخً
االٚي ِغائ)151(ٟ

ِؽّذ ظ١اء ظؼفش
االٚي ِغائ)153(ٟ

قاعة رقم ( )9مكان الجلوس (قاعة الكاظم)
فشاؽ

لٕٛخ سائذ
االٚي صثاؼ) 194(ٟ

فشاؽ

ِؽّذ ػادي ػٍٟ
االٚي ِغائ)155( ٟ

ٔٛسٖ ػٛاد
اٌصاٌس صثاؼ) 196( ٟ

وشاس اؼّذ

ِؽّذ ػثاط صثاغ
االٚي ِغائ)156( ٟ

٘اٌٗ ػاصٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 197( ٟ

ِؽّذ ػثذ االِ١ش
االٚي ِغائ)157( ٟ

٘ثٗ هللا ِؽّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 198( ٟ

ِؽّذ ػثذ اٌّؽغٓ ػطٗ١

٘ثٗ ػثاط
اٌصاٌس صثاؼ) 199( ٟ

ِؽّذ ػثذ اٌّؽغٓ
ِٙذٞ
االٚي ِغائ)159( ٟ

٘ثٗ ػثذ
اٌصاٌس صثاؼ) 111( ٟ

ِؽّذ ػثٛد ؼّضج
االٚي ِغائ)161( ٟ

٘ذ ٜؼافع
اٌصاٌس صثاؼ) 111( ٟ

ِؽّذ ػٍ ٟظؼفش
االٚي ِغائ)161( ٟ

٘ذ ٜؼغٓ
اٌصاٌس صثاؼ) 111( ٟ

ِؽّذ ػٍ ٟؼغٓ١
االٚي ِغائ)161( ٟ

٘ذ ٜواظُ
اٌصاٌس صثاؼ) 113( ٟ

ِؽّذ ػّاد واًِ
االٚي ِغائ)163( ٟ

٘شاَ ؼّ١ذ
اٌصاٌس صثاؼ) 114( ٟ

ِؽّذ لاعُ ِؽّذ
االٚي ِغائ)164( ٟ

ّ٘اَ ؼغٓ
اٌصاٌس صثاؼ) 115( ٟ

ِؽّذ ظ١اء ِضػً
االٚي ِغائ)154(ٟ

االٚي ِغائ)158( ٟ

ِؽّذ ٔاظػ ػثذ اٌؼثاط
االٚي ِغائ)165(ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ) 195(ٟ

ِ١صُ ٠ؼمٛب
شاٌس ِغائ) 119( ٟ

ِؽّذ ٘اشُ ِؽّذ
االٚي ِغائ)166( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ) 196(ٟ

ٔث ً١صىاس
شاٌس ِغائ) 131( ٟ

ِؽّذ ٘ٚاب واظُ
االٚي ِغائ)167( ٟ

فشاؽ

ٔصش ػثذ إٌثٟ
شاٌس ِغائ) 131( ٟ

ِخراس ِؽّٛد ػثذ
اٌشصاق
االٚي ِغائ)168( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ) 198(ٟ

٘اظش صادق
شاٌس ِغائ) 131( ٟ

ِشذع ٝؼغ ٓ١ػٍٟ
االٚي ِغائ)169( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ) 199(ٟ

٘اشُ ؼغٓ١
شاٌس ِغائ) 133( ٟ

ِشذع ٝعراس ػثذ اٌعٛاد
االٚي ِغائ)171( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ) 111(ٟ

ٚعاَ ؼغٓ١
شاٌس ِغائ) 134( ٟ

ِشذع ٝعؼذ٠ٛ٘ ْٚش
االٚي ِغائ)171( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ)111 (ٟ

ٚعاَ ِؽّذ
شاٌس ِغائ) 135( ٟ

ِشذع ٝغاٌة واظُ
االٚي ِغائ)171( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ)111 (ٟ

ٚالء ِٔٛاط
شاٌس ِغائ) 136( ٟ

ِشذع ٝػثاط ِٙذٞ
االٚي ِغائ)173( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ)113 (ٟ

٠اعش سافذ
شاٌس ِغائ) 137( ٟ

ِشذع ٝػذٔاْ ِٛعٝ
االٚي ِغائ)174( ٟ

فشاؽ

االٚي صثاؼ)114 (ٟ

٠اعش ِؽّذ
شاٌس ِغائ)138( ٟ

ِشذعٔ ٝاصش ظاعُ
االٚي ِغائ)175( ٟ

وٛشش اتشاُ٘١

وٛشش اؼّذ

االٚي صثاؼ) 197(ٟ
ٌثِٕٕ ٝاف

ٌّ١اء شاِش

ٌ١س ؼغٓ١

ٌ١س عاِٟ

ٌ١س ػٕٛاْ

ِا٘ش ظًّ١

ِا٘ش فاٌػ

فشاؽ

ِشٚاْ غاٌة ػث١ذ
االٚي ِغائٟ
()176

ِؽغٓ فالغ

االٚي صثاؼ) 116(ٟ

٘٠ٛذٖ ػثذاٌشؼّٓ
اٌصاٌس صثاؼ) 116 ( ٟ

ِش ٖٚعراس ظثاس
االٚي ِغائ)177( ٟ

االٚي صثاؼ) 117(ٟ

ٚعاَ واغغ
اٌصاٌس صثاؼ) 117 ( ٟ

ِش١ٌ ٖٚس ٔاصش
االٚي ِغائ)178( ٟ

٠اعش ػٍٟ
اٌصاٌس صثاؼ) 118 ( ٟ

ِش ٖٚؼغ ٓ١ػثذ ػٍٟ
االٚي ِغائ)179( ٟ

ٛ٠عف اؼّذ
اٌصاٌس صثاؼ) 119 ( ٟ

ِغٍُ ؼغٓ ِ١شٞ
االٚي ِغائ)181( ٟ

االٚي صثاؼ) 115(ٟ
ِؽغٓ ِؽّذ
ِؽّذ خادَ

ِؽّذ خٍف

االٚي صثاؼ) 118(ٟ
ِؽّذ سظا

االٚي صثاؼ) 119(ٟ
ِؽّذ صفاء

االٚي صثاؼ) 111(ٟ
ِؽّذ ػثاط ظثش

ِصطف ٝاؼّذ ظذٚع
االٚي ِغائ)181( ٟ

االٚي صثاؼ) 111(ٟ

ِصطف ٝاؼّذ ؼغٓ١
االٚي ِغائ)181( ٟ

االٚي صثاؼ) 111(ٟ

ِصطف ٝتالش ظٛاد
االٚي ِغائ)183( ٟ

االٚي صثاؼ) 113(ٟ

ِصطف ٝؼّذ ؼٛاس
االٚي ِغائ)184( ٟ

ِؽّذ ػثاط ظ١اد

ِؽّذ ػثاط ػٍٟ

ِؽّذ ػثذ عؼ١ذ

االٚي صثاؼ) 114(ٟ
ِؽّذ ػٍ ٟؼّذاْ

االٚي صثاؼ) 115(ٟ

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

ِصطف ٝعؼذ ػثذ ػٍٟ
االٚي ِغائ)185( ٟ
ِصطفِ ٝاٌه واًِ
االٚي ِغائ)186(ٟ

قاعة رقم ( )10مكان الجلوس (قاعة المصطفى)
ِؽّذ فاظً
االٚي صثاؼ) 116 ( ٟ

ِصطفِ ٝؽّذ صاؼة
االٚي ِغائ)187(ٟ

ِش ُ٠فاظً
االٚي صثاؼ) 118 ( ٟ

ِٙذ ٞصاٌػ ؼغٓ
االٚي ِغائ)199( ٟ

ِشِٙ ُ٠ذٞ
االٚي صثاؼ) 119 ( ٟ

ِٙذ ٞػثاط صاٌػ
االٚي ِغائ)311(ٟ

ِصطف ٝصالغ
االٚي صثاؼ) 131 ( ٟ

ِٕٙذ شاوش ؼغٓ١
االٚي ِغائ)311(ٟ

ِصطف ٝػثاط
االٚي صثاؼ) 131 ( ٟ

ِِ ّٓ١ٙؽّذ ػٍٟ
االٚي ِغائ)311(ٟ

ِٕرظش ػالٞٚ

٘اظش ؼغٓ ػثذ اٌؽغٓ١
االٚي ِغائ)311(ٟ

االٚي صثاؼ) 141 ( ٟ

ٔٙشاْ ٘ادٞ

٠اعشؼغاْ ِؽّذ
االٚي ِغائ)313(ٟ

٘شاَ لاعُ

االٚي صثاؼ) 151( ٟ

االٚي صثاؼ) 141 ( ٟ

٘ثٗ اؼّذ ؼغٓ
االٚي ِغائ)311(ٟ

ٔٛس اؼّذ
االٚي صثاؼ) 153( ٟ

٠اعش عاظد وٛوض
االٚي ِغائ)314(ٟ

االٚي صثاؼ)164( ٟ
٘١صُ فعً
االٚي صثاؼ) 165( ٟ

االٚي صثاؼ) 141 ( ٟ

٘ثٗ ِاظذ واظُ
االٚي ِغائ)313(ٟ

ٔٛس ؼغٓ
االٚي صثاؼ) 154( ٟ

٠اعش ػٍ ٟواظُ
االٚي ِغائ)315(ٟ

٘١صُ لاعُ
االٚي صثاؼ) 166( ٟ

االٚي صثاؼ) 143 ( ٟ

٘ذ ٜواظُ ػثذ
االٚي ِغائ)314(ٟ

ٔٛس ِاظذ
االٚي صثاؼ) 155( ٟ

٠اعش فخش ٞغا٘ش
االٚي ِغائ)316(ٟ

ٚعاَ عاِٟ
االٚي صثاؼ) 167( ٟ

ِصطف ٝػذٔاْ
االٚي صثاؼ) 131 ( ٟ

ِ١صُ واظُ ؼغٓ١
االٚي ِغائ)313(ٟ

االٚي صثاؼ) 144 ( ٟ

٘شاَ ظاعُ سظا
االٚي ِغائ)315(ٟ

ٔٛس ٔافغ
االٚي صثاؼ) 156( ٟ

٠اع ٓ١ػٍ٘ ٟادٞ
االٚي ِغائ)317(ٟ

ٚفاء ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 168( ٟ

ِصطف ٝػالء
االٚي صثاؼ) 133 ( ٟ

ٔاد ٗ٠ػذٔاْ ؼّٛد
االٚي ِغائ)314(ٟ

ِٙا ؼغٓ
االول صباحي ()545

٘١صُ ؼاذُ ؼغٓ١
االٚي ِغائ)316(ٟ

ٔٛسٖ ٘اشُ
االٚي صثاؼ) 157 ( ٟ

ٛ٠عف ظٛاد ؼغٓ١
االٚي ِغائ)318(ٟ

٠اعش ؼغٓ١
االٚي صثاؼ) 169( ٟ

ِشذع ٝواظُ
االٚي صثاؼ) 111 ( ٟ

ِٕاس ػذٔاْ صاؼة
االٚي ِغائ)193(ٟ

ِصطف ٝػ١غٝ
االٚي صثاؼ) 134 ( ٟ

ٔثا ػثذ اٌؽغٓ١
االٚي ِغائ)315(ٟ

ِٕٙذ خًٍ١
االٚي صثاؼ) 146( ٟ

ٚد٠غ ِٛع ٝؼغْٛ
االٚي ِغائ)317(ٟ

٘اشُ اؼّذ
االول صباحي ()552

ٛ٠عف ػثاط فٙذ
االٚي ِغائ)319(ٟ

٠اعش سائذ
االٚي صثاؼ)171( ٟ

ِشذعِ ٝؽّذ ؼغٓ
االٚي صثاؼ) 113 ( ٟ

ِٕرظش ِرؼة ؼغٓ١
االٚي ِغائ)194(ٟ

معتز كريم
االول صباحي ()535

ٔشظظ ٘ٚاب سصاق
االٚي ِغائ)316(ٟ

ِٕٙذ ِؽغٓ
االٚي صثاؼ) 147 ( ٟ

ٚعاَ ػٍ ٟص٠ذاْ
االٚي ِغائ)318(ٟ

٘ثٗ آِ١
االول صباحي ()552

٠اعش صادق
االٚي صثاؼ)171( ٟ

ِش٠ ٖٚاعش
االٚي صثاؼ) 114 ( ٟ

ِٕ١ش ؼاِذ ػثذ اٌّٗ١
االٚي ِغائ)195(ٟ

ِفذ ٜػثذاٌؽغٓ١

االٚي صثاؼ) 136 ( ٟ

االٚي ِغائ)317(ٟ

ٔثأ ػثاط
االٚي صثاؼ) 148 ( ٟ

ٚفاء ظثاس ػث١ذ
االٚي ِغائ)319(ٟ

٘ثٗ ذٛف١ك
االٚي صثاؼ) 161( ٟ

٠اع ٓ١ظاتش
االٚي صثاؼ) 171 ( ٟ

مريم جفات
االول صباحي ()555

ِٕ١ش عٍّاْ ٘اشُ
االٚي ِغائ)196(ٟ

االٚي صثاؼ) 137 ( ٟ

ٔٛس اٌذ ٓ٠ظًٍ١
االٚي ِغائ)318(ٟ

ٔذ ٜلاعُ
االٚي صثاؼ) 149 ( ٟ

ٚالء ِشذع ٝؼغٓ
االٚي ِغائ)311(ٟ

٘ذ ٜؼغٓ١
االٚي صثاؼ) 161( ٟ

ٛ٠عف صاٌػ
االٚي صثاؼ) 173 ( ٟ

ِش ُ٠سؼُ١
االٚي صثاؼ) 116 ( ٟ

ِٙذ ٞؼ١ذس ػثذ اٌؽغٓ١
االٚي ِغائ)197(ٟ

االٚي صثاؼ) 138 ( ٟ

ٔٛس اٌذ ٓ٠سائذ
االٚي ِغائ)319(ٟ

ٔظش ػثذاالِ١ش
االٚي صثاؼ) 151 ( ٟ

١ٌٚذ صاٌػ ِٙذٞ
االٚي ِغائ)311(ٟ

٘ذٛ٠ ً٠عف
االٚي صثاؼ) 161( ٟ

ِش ُ٠ػٍٟ
االٚي صثاؼ) 117 ( ٟ

ِٙذ ٞسػذ واظُ
االٚي ِغائ)198(ٟ

االٚي صثاؼ) 139 ( ٟ

ٔٛس ظثاس ػّشاْ
االٚي ِغائ)311(ٟ

ٔغُ ساظٟ
االٚي صثاؼ) 151 ( ٟ

١ٌٚذ ػٍ ٟغا٘ش
االٚي ِغائ)311(ٟ

٘شاَ اؼّذ
االٚي صثاؼ) 163( ٟ

ِؽّذ واًِ
االٚي صثاؼ)117 ( ٟ
ِؽّذ ِٛعٝ
االٚي صثاؼ) 118( ٟ
ِؽّذ ِٛفك
االٚي صثاؼ) 119 ( ٟ
ِؽّٛد شاِش
االٚي صثاؼ) 111 ( ٟ
ِشذع ٝؼغٓ
االٚي صثاؼ) 111 ( ٟ

ِصطفِ ٝؽّذ ػثذ ص٠ذ
االٚي ِغائ)188(ٟ
ِصطف٘ ٝاشُ
االٚي ِغائ)189(ٟ
ِصطف١٘ ٝصُ ٘ادٞ
االٚي ِغائ)191(ٟ
ِصؼة صاٌػ ِٙذٞ
االٚي ِغائ)191(ٟ
ِطٍه ِؽّذ ػٍٟ
االٚي ِغائ)191(ٟ

ِٕاي ؼغٓ١

ِٕرظش ؼ١ذس

ِٕرظش ػثذاٌشؼّٓ

ِٕرظش ٘أٟ

ِٕرظش ٛ٠عف

ِٕر ٝٙػثذاٌض٘شٖ

ِٕ١ش سصاق

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والموفقية

