
 لطى هُدضت االتصاالث

 نهدور االول2002-2002نهؼاو اندراضٍ
 

َىع  اندور انًؼدل االضى ث

 انتؼدَم

  رلى وتارَخ أير انتؼدَم

  انتارَخ انرلى

زَاد لُص ػبد   .1

 انكرَى

 10/2/2002فٍ  6232    االول 25.652

اًَاٌ ضتار   .2

 ػباش

 10/2/2002فٍ  6232    االول 24.522

كاظى هُاء ػبد   .3

 ضؼُد

 10/2/2002فٍ  6232 26/11/2012 12022 االضى االول 24.313

اَطاو خضُر   .4

 حطٍُ

 10/2/2002فٍ  6232    االول 24.025

 10/2/2002فٍ  6232    االول 22.305 ػهٍ احًد داود  .5

حُدر طانب   .6

 يحطٍ

 10/2/2002فٍ  6232    االول 21.266

باضظ َصر هللا   .2

 خهف

 10/2/2002فٍ  6232    االول 00..20

رؤي خُرٌ   .2

 ػهىاٌ

 10/2/2002فٍ  6232    االول 20.223

ػباش يجُد   ..

 حًُد

 10/2/2002فٍ  6232    االول 253..6

اضُف االضى بًىجب االير     االول 626661 وفاء َاجٍ ضؼد  .10

فٍ  .1202انجايؼٍ 

26/11/2012 

 10/2/2002فٍ  6232    االول 66.151 ضهً ػاير جايم  .11

 10/2/2002فٍ  6232    االول 65.2.2 ايم جالل َىضف  .12

هبت َحًُ ػبد   .13

 انرضا

 10/2/2002فٍ  6232    االول 65.251

يرواٌ نطفٍ   .14

 َىضف

 10/2/2002فٍ  6232    االول 65.046

ياردٍَ ػدَاٌ    .15

 يحًىد                                         

 10/2/2002فٍ  6232    االول 64.225

يصطفً َاظى   .16

 غسال

 10/2/2002فٍ  6232    االول 64.025

اضُف االضى بًىجب االير      636362 َىر َاجٍ كاظى  .12

فٍ  .1202انجايؼٍ 

26/11/2012 

 10/2/2002فٍ  6232    االول 62.523 يروة ضهُى كرَى  .12

اضُف االضى بًىجب االير     االول 626363 دػاء حطٍ حًُد  ..1

فٍ  .1202انجايؼٍ 

26/11/2012 



اضُف االضى بًىجب االير     االول 616.65 رؤي دمحم حطٍُ  .20

فٍ  .1202انجايؼٍ 

26/11/2012 

 10/2/2002فٍ  6232    االول 61.665 دػاء هاشى دمحم  .21

نماء ػبد انهطُف   .22

 ضبغ

 10/2/2002فٍ  6232    االول 262..5

رغد باضم   .23

 اضًاػُم

 10/2/2002فٍ  6232    االول 02..5

 10/2/2002فٍ  6232    االول 24..52 يثًُ جًال احًد  .24
 

 

 

 

 

 لطى هُدضت االتصاالث

 نهدورٍَ االول وانثا2002ٍَ-2002نهؼاو اندراضٍ
 

َىع  اندور انًؼدل االضى ث

 انتؼدَم

  رلى وتارَخ أير انتؼدَم

  انتارَخ انرلى

زَاد لُص ػبد  1

 انكرَى

 .10/3/200فٍ  2652    االول 25.652

 .10/3/200فٍ  2652    االول 24.522 اًَاٌ ضتار ػباش 2

 .10/3/200فٍ  2652 26/11/2012 12022 االضى االول 24.313 هُاء ػبد كاظى ضؼُد 3

 .10/3/200فٍ  2652    االول 24.025 اَطاو خضُر حطٍُ 4

 .10/3/200فٍ  2652    االول 22.305 ػهٍ احًد داود 5

 .10/3/200فٍ  2652    االول 21.266 حُدر طانب يحطٍ 6

 .10/3/200فٍ  2652    االول 00..20 باضظ َصر هللا خهف 2

 .10/3/200فٍ  2652    االول 20.223 رؤي خُرٌ ػهىاٌ 2

 .10/3/200فٍ  2652    االول 253..6 ػباش يجُد حًُد .

 .10/3/200فٍ  2652    االول 62.661 وفاء َاجٍ ضؼد 10

 .10/3/200فٍ  2652    االول 66.151 ضهً ػاير جايم 11

 .10/3/200فٍ  2652    االول 65.2.2 ايم جالل َىضف 12

هبت َحًُ ػبد  13

 انرضا

 .10/3/200فٍ  2652    االول 65.251

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 65.02 ػهٍ يراد حطٍُ 14

 .10/3/200فٍ  2652    االول 65.046 يرواٌ نطفٍ َىضف 15

ياردٍَ ػدَاٌ   16

 يحًىد                                         

 .10/3/200فٍ  2652    االول 64.225

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ .64.50 َىر َاطك فاضم 12

 .10/3/200فٍ  2652    االول 64.025 يصطفً َاظى غسال 12



 .10/3/200فٍ  2652    االول 63.362 َىر َاجٍ كاظى .1

 .10/3/200فٍ  2652    االول 62.523 يروة ضهُى كرَى 20

 .10/3/200فٍ  2652    االول 62.363 دػاء حطٍ حًُد 21

ػالء لُص ػبد  22

 انرحًٍ

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 62.062

 .10/3/200فٍ  2652    االول 65..61 رؤي دمحم حطٍُ 23

 .10/3/200فٍ  2652    االول 61.665 دػاء هاشى دمحم 24

ابتهال ضهًاٌ ػبد  25

 انًهدٌ

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 61.465

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 61.052 شًُاء ػهٍ حطٍُ 26

نماء ػبد انهطُف  22

 ضبغ

 .10/3/200فٍ  2652    االول 262..5

 .10/3/200فٍ  2652    االول 02..5 رغد باضم اضًاػُم 22

 .10/3/200فٍ  2652    االول 24..52 احًديثًُ جًال  .2

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 52.424 ضُاء يجُد حًُد 30

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 52.220 زَُب كرَى ػهٍ 31

ضاير ػبد انؼظُى  32

 ػهٍ

 .10/3/200فٍ  2652 26/11/2012 12022 االضى انثاٍَ .52.52

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ .2..55 احرار َؼًت يحًىد 33

يصطفً احًد  34

 يحًىد

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 55.52

ػال ػبد انًحطٍ  35

 ػطُت

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ .55.3

تؼدَم  انثاٍَ 55.161 احالو ػاير ػباش 36

 االضى

 .10/3/200فٍ  2652 2151\51\22  51251

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 55.022 َىر يجُد حطٍ 32

 .10/3/200فٍ  2652    انثاٍَ 54.451 طارق ػُاد وحُد 32
 

 


