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41دّذٞ عٛض ِصٍخ ع12144/178ٍٟادالَ عائع د١ذرج صاٌخ144/157

43دّسٖ ادّذ ضاٌُ تٓ ِذ١ص تٍذاف32244/179ادّذ دط١ٓ ادّذ د١ذر244/158

45خذ٠جٗ ذٕثٛي اترا١ُ٘ عثذٖ ع١ط52344/180ٝادّذ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب ٔعّا344/159ْ

47دعاء دطٓ دط١ٓ ع72444/181ٍٟادّذ ٔج١ة ادّذ ض١ف رِاد444/160ٖ

49دالي جالي ضع١ذ عٛض92544/182ادُ٘ خاٌذ ادّذ ضا544/161ٌُ

51د١ٔا عثذاٌجثار ضالَ ضع١ذ صاٌخ112644/183اضاِٗ ادّذ اضّاع١ً ادّذ ِمث644/162ً

53د١ٔا ادّذ ضع١ذ ع132744/184ٍٟاضعذ ِذّذ عثذٖ ادّذ744/163

55رافد عٍٟ عثذاٌٍّه ِذّذ152844/185اضّاء عٍٟ ِذّٛد عٍٟ ضع١ذ844/164

57رٚاْ جّاي ادّذ ضا172944/186ٌُاضٛاْ ادّذ ِذّذ ادّذ944/165

59ر٠اَ ِذّذ عٍٟ ٔعّا193044/188ْاٌذط١ٓ رٞ ٠سْ ضع١ذ لائذ اٌّمطر1044/166ٞ

61ز٠ٕة تالي ِذّٛد عثذاٌغفٛر213144/189الفت انور سعٌد مجاهد1144/167

63ضاٌٟ عٍٟ عٛض ع233244/191ٍٟا١ِٕاخ غٛلٟ ادّذ ز٠ذ1244/168

65ضّاح أٛر ٘ادٞ عٛض253344/192اٌات ضٌاء محمد سٌف الكبش1344/169ً

67ض١ّخ صاٌخ عثذهللا ادّذ273444/193ا٠ّاْ خاٌذ عثذهللا لاض1444/170ُ

69ض١ٙر ج١ًّ ِذّذ عّر293544/194ا٠ٙاب ر٠اض ِىرد عٕرر1544/171

71صاٌخ اتٛتىر عثذاٌّج١ذ اٌجٛ٘ر313644/195ٞا٠اخ ٔاصر عثذٖ طا٘ر1644/172

73صفاء ِصطفٝ ضاٌُ اٌجفر333744/196ٞتاضُ تاضً ِصطفٝ ضا1744/173ٌُ

75صف١ح ِذّذ دطٓ ضا353844/197ٌُذٙأٟ ٘اغُ دازَ اضّاع1844/174ً١

77صالح عٍٟ ادّذ عٛض ِمرع373944/198جّاي ج١ًّ عثذٖ ضع١ذ1944/175

79عائذٖ ٚج١ٗ ضع١ذ عٍٟ 394044/199دط١ٓ ِذّذ دطٓ ع2044/177ٍٟ
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127ِرٜٚ عارف ِذّذ ادّذ816444/224عثذاٌردّٓ فّٟٙ ادّذ4144/200

129ِرٜٚ ١ِٕر ضع١ذ تٓ ضع١ذ836544/225عثذاٌفراح عثذاٌج١ًٍ عثذاٌعس٠س4244/201

131ِرٜٚ ٔاصر عثذهللا ادّذ856644/226عثذاٌمادر عذٔاْ عثذهللا دط4344/202ٓ

133ِػاعر ِذّذ عثذاٌخاٌك  عرِا876744/227ْعثذهللا عثذاٌردّٓ عثذهللا4444/203

135ِصطفٝ ِٕصٛر عثذٖ لاض896844/228ُعصاَ عثذاٌردّٓ عثذهللا ضعذ4544/205

137ِٕٝ ِثارن عثذهللا اٌىٕذ916944/229ٞعٍٟ ادّذ ضعذ ادّذ ترو4644/206ٗ

47
عٍٟ عذٔاْ ادّذ ِذّذ44/207

9370
١ِٕٗ ٔذ٠ُ صاٌخ لاضُ ادّذ44/230

139

141ِٙذٞ تذر عثذاٌمادر ِذّذ957144/231عٍٟ ٔاصر ِذّذ تٓ ِذّذ4844/208

١ِ143ادٖ غٕٙٛاز ٠اض١ٓ ض١ٍّا977244/232ْعّاد عارف عثذاٌمٜٛ ِرغذ4944/209

145ٔجاج ض١ّر ادّذ دط997344/233ٓ١عّاد عثذٖ لائذ دط5044/210ٓ

١ٔ147ف١ٓ ٔث١ً ٠اض١ٓ عثذاٌعس٠س1017444/235عّر عٛض ضع١ذ عٛض عٛاض5144/211

149٘اٌٗ عثذاٌذى١ُ ض١ٍّاْ ع1037544/237ٍٟعٙذ صالح ضاٌُ عثذاٌذ١ّذ ٠ط5244/212ٍُ

٠151ٛضف عثذهللا ِذّذ ادّذ1057644/240فاطّٗ ج١ًّ ١ِٙٛب ٠ذ5344/214ٝ١

153د١ذرٖ ٔاصر ِذّذ ادّذ اٌطماف1077744/329فٙذ ادّذ ضاٌُ تٓ ِذ١ص تٍذاف5444/215

155ضاٌُ ادّذ ضاٌُ عثذهللا تاد١ّذ1097844/330ِذّذ ضاٌُ صاٌخ تا٘ط١ر5544/216

157ٚد١ذ ِذّذ ِذطٓ ِذّذ1117944/249ٕ٘ادٞ خاٌذ ادّذ غاٌة داجة5644/238

159ٚائً عٍٛٞ عٍٟ عثذاٌمٛٞ ضٕذ١٘1138044/331اَ ِذّٛد عث١ذ ضعذ5744/239

58
ِذّذ ضاِٟ ِذّذ ِىرد عثذهللا44/217

11581
دعاء غٛلٟ عثذٖ ع44/14ٍَٟ

161

163صفاء ٔصر ِذّذ عثذ1178244/15َِٖذّذ عثذاٌمٜٛ عثذهللا ضع١ذ5944/219

165دا١ٌٗ عٍٟ عثذهللا رلثا1198344/19َِْذّذ عثذٖ عٍٟ عثذهللا6044/220

167فاطّٗ ادّذ ِمثً عثذ اٌٛ٘اب1218443/258ِذّذ عٍٟ ضاٌُ ع١طٝ تاغاِخ6144/221ٗ

123ِذّذ ِثٕٝ ادّذ صاٌخ6244/222

125ِرٖٚ عثذاٌخاٌك ِذّذ ٔاصر 6344/223
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41االثوري راشد سلطان عارف دٌنا12143/226اسماعٌل عبدالقادر عبدالرحمن ابراهٌم143/202

43غانم مصطفى غانم رانٌا32243/227احمد محمد رمزي احمد243/203

45ٌفوز ردمان حسن ردمان52343/228شٌخ صالح محمد علً احمد343/204

47محمد سالم علً رشاد72443/229 عبٌد محمد فضل احمد443/205

49صالح علً ناصر رندى92543/230شٌبان احمد مسعد صالح ارحاب543/206

51ابراهٌم محمد ابراهٌم روٌنا112643/231ابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم ارسال643/207

53عبدهللا احمد باسل رٌدان132743/232 عبدالنبً حسٌن عبدهللا اشجان743/208

55سالم قاسم صالح سلطان152843/233نجاش محمد زٌد شفٌق الٌاس843/210

57علً سلٌمان علً سلٌمان172943/234 سلٌمان محمد نور ابراهٌم امنة943/211

59 علً عوض فضل سمٌة193043/235صالح عبدهللا ردفان امٌر1043/213

61علً زٌد صادق سوزان213143/236عبدهللا احمد علً  انسام1143/214

63 مدهش بن محمد جسار سوسن233243/237احمد عوض عمر اوصاف1243/215

65 علً سعٌد نبٌل سوسن253343/238هاشم سعٌد عبدالرحمن اٌمان1343/216

67 محمد قاسم احمد شهاب273443/240محمد احمد علً اٌمن1443/217

69فرج شعبان احمد صالح293543/241عبدهللا محمد علً بشائر1543/219

71ثابت طه عبداالله طه313643/242برقوق حسٌن علً عبدهللا تهان1643/220ً

73محمد هاشم علوي طه333743/243كراد سالم علً محمد تهان1743/221ً

75قاسم عبدالقادر جواد عاصم353843/244جباري احمد قاسم حبٌب1843/223

77علً مهدي احمد عبدالرحمن373943/245ثابت عبدهللا جمال خالد1943/224

79عقالن ناجً سعٌد عقالن عبدالعزٌز394043/248الرٌاشً عثمان عبدهللا خالد خلود2043/225
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121 حٌدرة عبدهللا سلطان محمد816143/272المطهر احمد بدر عبدالقوي4143/249

123الخلقً علً عبدهللا محمد836243/273محمد سالم سعد عبدهللا4243/250

125احمد عبدهللا علً محمد856343/274محمد صالح وحٌد عبدهللا4343/251

127محمد عبدربه علً محمد876443/275عبدالقادر توفٌق وسٌل عصام4443/253

129سالم احمد ناصر عوض محمد896543/276صالح احمد صالح عل4543/254ً

131سالم علً فضل محمد916643/277الجفري علً محسن عل4643/255ً

133احمد راجح هٌثم محمد936743/278حاتم احمد محمد عل4743/256ً

135عبدهللا ابراهٌم ودٌع محمد956843/279شرف شمسان عادل عهد4843/257

137صالح حسن محسن محمود976943/280محمد علً مختار فاطمة4943/259

139ابراهٌم محمد ابراهٌم مرام997043/281عبدهللا علً عوض فاطمه5043/260

141ناجً محمد اسماعٌل ولٌد مرام1017143/282العبدلً علً محمد فضل فاطمه5143/261

143بخٌت عمر احمد محمد مروى1037243/283محمد سلٌمان محمد فهم5243/262ً

145احمد بن احمد محمود مروى1057343/284حمودسٌف انٌس لمٌس5343/263

147صالح محمد مروان مروى285\1077443ماجدة محسن علً محمد حسٌن5443/264

149حلٌمان سالم حسٌن مصطفى1097543/286عوض سالم صالح مجدي5543/265

151محمد سعٌد خالد منٌرة1117643/287عبدالوهاب طارق الرحمن مجٌب5643/266

153محمد احمد نصر منٌف1137743/288صالح احمد عبده جالل محمد5743/267

155 سعٌد غالب سعٌد محمد مها1157843/289سٌف قحطان جالل محمد5843/268

157علً مهدي فٌصل مهدي1177943/290عبده ابراهٌم جمٌل محمد5943/270

159 صالح محمد كارم نرجس1198043/291الحاج قائد عبدالجبار خالد محمد6043/271
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197سالم خمٌس علً صالح1619943/532هللا جار احمد حسٌن احمد نشوى8143/292

199اص١ً عٍٟ ادّذ ِذّذ16310043/411عبدهللا محمود فؤاد نظرة8243/293

201دطٓ ادّذ عثذاٌجثار ادّذ ضعذ16510143/421سٌف فضل فؤاد هالة8343/295

203ِٕٝ ١ٌٚذ ِذّذ دط16710243/470ٓ١صالح حٌدر هالةعبده8443/296

205٘أٟ عثذاٌٛو١ً عثذاٌذ١ّذ ِذّذ16910343/476 قاسم محمد قاسم هان8543/297ً

207ِذّذ اتٛتىر ضاٌُ ِذط17110443/455ٓعبدالملك احمد عبدالجلٌل هشام8643/298

173علً احمد اسماعٌل وائل8743/299

175مهدي سالم محسن ارزاق8843/502

177غالب علً احمد اروى8943/503

179عبدهللا محمد علً عبدالسالم امان9043/504ً

181محمد احمد محمد حسن9143/505

183حسٌن علً سعٌد حسٌن506\9243

185محمد احمد خالد خلدون507\9343

187عبدالقادر عبدالحبٌب فهمً عبدالرحمن9443/508

189سالم صالح رشٌد مروى9543/509

191شمالن فاروق انور بٌان9643/527

193طه امٌن ولٌد مدٌن9743/528

195الشبع عبدهللا محمد حسن9843/531
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42ض١ّرج عصاَ جعفر غ١خ اترا42ُ١٘\221190اتٛتىر صذ٠ك عثذاٌرزاق خا142/169ْ

44شفيقة جمال عبدالجبار محمد عثمان42\422191ادّذ ٔصر ادّذ دطٓ اٌطع١ذ242/171ٞ

46رغ١ذ خاٌذ ِذّذ عثذهللا42\623192اغرف عصاَ عثاش دط342/172ٓ

48ض١ٕٓ ِذّذ ِػعً ِذّذ42\824194اص١ً عٍٟ عثذاٌىر٠ُ عٍٛا442/173ْ

50عاِر صاٌخ عّر ع42ٍٟ\1025196اص١ً ِذّذ صاٌخ ِصٍخ542/174

52عثذاٌرب دطٓ عٍٟ عثذاٌرب42\1226197ا٠اخ دط١ٓ عثذهللا عث١ذ اٌعصار642/175

54عثذاٌردّٓ عٍٟ ِذّذ عٍٟ اٌخف١ف42\1427199تٙجد عثذهللا ِذّذ عثاد742/176ٞ

56عثذاٌردّٓ ِذّذ عثذهللا اٌصع42ٛ\1628200ذروٟ ِثارن ِذّذ دط١ٓ تاور842/177

58عثذاٌعس٠س عٍٟ لاضُ عرظ42\1829201ذٛتح ِذّذ عثذهللا داذ942/178ُ

60عثذهللا ادّذ عثذٖ عثذهللا42\2030202دّسج زوٟ ضاٌُ عٛض1042/179

11
منذوق محمد احمد دعاء42/180

2231
عثذهللا جّاي عثذهللا عٛض42\203

62

64عالء ٚجذٞ ضع١ذ عثذهللا42\2432204ردّٗ صالح فارٚق عثذاٌفادر1242/181

66عٍٟ ض١ّر عٍٟ ِذّذ42\2633205رل١ح ادطاْ ضع١ذ ادّذ ع1342/182ٍٟ

68عٍٟ عثذاٌىر٠ُ ِمثً تٓ ِمث42ً\2834206رٔا تاجّاي دطٓ عثذهللا ِذّذ1442/183

70عٍٟ ِذّذ عٍٟ ِذطٓ عفا42ْ\3035208زور٠ا ِذّذ عث١ذ فرج ِطعٛد1542/184

72 احمد مثنى احمد عمار42\3236209ضارج فضً ِذّذ عٍٟ اٌعثذ1642/185ٌٟ

74عّارعٍٟ فضً عثذاٌرضٛي42\3437210ضارج ٠اضر عف١ف عثذاٌرد42ّٓ\17186

76عٛاَ خاٌذ عثذهللا ِذّذ42\3638211ضع١ذ ذٛف١ك ضع١ذ عثذهللا42\18187

78فاطّح فٙذ ف١صً ِذّذ ضرار42ٚ\3839212ضّر ِذّذ رغاد ع42ٍٟ\19188

80فاطّح ٔصر ضع١ذ لاض42ُ\4040213ض١ّح خاٌذ عثذهللا ضع١ذ تارتاع42\20189
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122نرمٌن وجدان محمد حسن42\8261237فذٜٚ عثذاٌخاٌك ِذّذ ٔاصر42\41214

124نصر محمد علً سعٌد42\8462238لاضُ ض١ٍّاْ لاضُ ِٕصر42\42215

126نهى محمد احمد حسٌن االصبح42ً\8663239وفاح صالح ضاٌُ ِذّذ42\43216

128نور توفٌق سعٌد عبدهللا42\١ٌّ8864240ص ا١ٔص ِذمٛظ عّر تادػٛا42ْ\44217

130نوارة احمد بن احمد ثابت42\١ٌ9065241ٕذا ِذّٛد عثذاٌذائُ غّطا42ْ\45218

132هبة هللا بدر محمد عبدالرحمن42\9266243احمد صالح ناصر طه ماوٌة42\46219

134هبة هشام سعٌد هٌثم42\9467244عبدالغفور عبدالمجٌد زكرٌا محمد42\47220

136وئام نجٌب عبدالعزٌز مقبل42\9668246قفٌش علً صالح محمد42\48222

138ٌونس صالح سعد عبدالرب42\9869248محمد عبٌد علً امبارك42\49223

140انٌس اٌهاب خمٌس الزبٌر42\10070406محمد علً احمد ناصر42\50224

142والء انٌس احمد بن احمد42\10271407محمد منصور صالح ناصر42\51225

144هبة هللا فٌصل ضبٌان عل42ً\10472414مختار محمد عبدهللا عمٌري42\52226

146اٌهاب قٌس علً سالم42\10673415محمد ٌاسٌن صادق احمد42\53227

148سالً طارق احمدم42\1087426محمد ٌحٌى محمد شائف42\54228

150عاصم عصام احمد محمد41\11075241محمود خالد احمد محمد ٌابل42ً\55230

152اٌمن احمد علً اسماعٌل1127640/281محمود محمد سعٌد العٌاض42ً\56231

11477مختار ناجً مثنى راشد42\57232
154صابرٌن عوض عبدالخالق110431058

11678مروى محمد مقبل صالح42\58233

11879منٌف ولٌد محمد ناصر42\59235

12080نجٌبة فارس عبده احمد42\60236
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41جّاي عثذهللا  ِذّذع12141/215ٍٟ إترا١ُ٘ عٍٟ عث١ذ ضا141/191ٌُ

43 ج١ًّ عثذاٌٛادذ اضّاع١ً ٔعّا32241/216ْ ادّذ خاٌذ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ241/192

45 دط١ٓ أضاِح دط١ٓ عثذاٌرد52341/220ّٓ ادّذ صالح ِذّذ عٍٟ 341/193

47 د٠ٕا ادّذ عثذهللا ادّذ اٌطماف72441/224 ادّذ عثذاٌردّٓ ادّذ441/195

49 رٚاْ د١ذرٖ ض١ٍُ اِاْ 92541/225 ارزاق طالي ِذّذ ادّذ541/196

51  رٚزا عثذاٌىر٠ُ ِٕصر ادّذ112641/226 ارٜٚ دطٓ ادّذ اضّاع641/197ً١

53 زور٠ا خاٌذ اتٛتىر ضا132741/227ٌُ اضّاع١ً ضع١ذ ِطعٛد لاضُ 741/199

55 ضارٖ ٔاصر عٍٟ اتٛتىر152841/229 اشرف عبدهللا شرف عبده841/200

57 ضاٌُ عّر ضاٌُ فرج ِط١عٛد172941/230 اص١ً خاٌذ ضاٌُ صاٌخ941/201

59 ضع١ذ ادّذ ضع١ذ اٌّفٍذ193041/231ٟ اورَ ِذّٛد غّطاْ عس٠س1041/203ٞ

61 ضٍطاْ صاٌخ عٍٟ ٔاج213141/232ٟ اٌثذرٞ اضعذ ِثٕٝ عث١ذ1141/204

63 ضٙاَ ِذطٓ ضاٌُ ِذطٓ ِذّذ233241/234 اِجذ عادي عثذهللا غاٌة1241/205

65 صاٌخ ِذّذ اتٛتىر ِٙذ253341/235ٞاِجذعثذٖ عثذهللا ِذّذ1341/206

67 صثاح عّر صاٌخ عٍٟ تا١٘ص273441/236ّٟ ا١ِّٗ د١ّذ عٍٟ عثذهللا1441/207

69 صفاء خاٌذ ضع١ذ عثذاٌردّٓ ادّذ293541/238 ا١ِٕٗ ض١ف ادّذ ِذّذ 1541/208

71 عارف صاٌخ ادّذ عثذهللا313641/239 أٛار صذلٟ ِذّذ ع1641/209ٍٟ

73 عاصُ عثذاٌجثار ِذّذ ضع١ذ 333741/240 ا٠ّاْ عٍٟ ِذّذ ٠عمٛب عثذهللا1741/210

75 عثذاٌردّٓ فٙذ عٍٟ غاٌة353841/243 ا٠ّٓ ادّذ عثذهللا ِذّذ اٌعٍص1841/211

77 عثذاٌىر٠ُ ضاٌُ ع١ذرٚش صاٌخ373941/245 جالء ِذّذ عثذاٌّج١ذ عثذهللا اٌجٛ٘ر1941/213ٞ

79 عثذهللا ِذّذ عٍٟ طاٌة394041/246 ج١ٍٍٗ ِذّذ دط١ٓ ع2041/214ٍٟ
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121 ِذّٛد عٍٟ دط١ٓ عٍّٟ ٔٛر816141/369 عسٖ عٍٟ جّاعٟ اترا4141/248ُ١٘

123 ِذّذ ٠اض١ٓ ِذّذ ضا836241/273ٌُ عّار عادي عثذٖ ِذّذ4241/249

125 ِراد عثذاٌعس٠س اترا١ُ٘ عثذهللا856341/274 عّار ٠اضر عثذاٌمٜٛ عٛض4341/250

127 ِرٜٚ جٛاد ضعذ صاٌخ876441/276 عٕٛد عثذاٌٙادٞ ٔاصر ٘اد4441/253ٞ

129 ِٕار عادي عٍٟ د١ذر896541/278ٖ عٛض ضعذ ٔجاداْ ضعذ اٌم١ّر4541/254ٞ

131 ١ِٕٗ غرف ض١ف ضعذ916641/279 ع١ٕاء عٛض ادّذ ضع١ذ4641/255

133 ١ِٙة غاٌة ادّذ لاض936741/280ُ غادٖ ِذّذ صاٌخ ٔاصر4741/256

135 ٔاصر ِذّذ عٍٟ ِطعٛد956841/282 فارش فؤاد عٍٟ ادّذ ٔاج4841/257ٟ

137 ٘ادٞ ادّذ ِذّذ ثاتد اٌعٌٛم976941/285ٟ فاطّٗ عٛض ٔاصر ادّذ 4941/258

139 ّ٘ذاْ ادّذ ادّذ راغذ اٌعاِر997041/287ٞ فراش فرذٟ ِذّذ عثاش5041/259

141 ١٘ثُ عثذاٌج١ًٍ ثاتد ِذطٓ ا١ٌافع1017141/288ٟ فطَٛ عادي جعفر ع5141/260ٍٟ

143 ٚد ا١ٔص خ١ّص زت١ر1037241/289 ١ٌٕا عثذاٌردّٓ عثذٖ ضع١ذ5241/261

145 ٚ٘ة طا٘ر فرداْ ض١ف1057341/290 ِاجذٖ ادّذ غاٌة عثذهللا5341/263

147 دط١ٓ عٍٛٞ دط١ٓ غ١خ10774َ/41/36 ِذّذ ادّذ راغذ عٛض ع5441/264ٍٟ

149 خاٌذ ز١٘ر خاِذ جعفر10975َ/41/6 ِذّذ ادّذ ِذطٓ صث١خ5541/266

151 عارف عثذاٌمادر ٔاجٟ دط11176َ/41/37ٓ١  ِذّذ جالي ادّذ دطٓ اٌخذغ5641/267ٟ

153عثذاٌردّٓ ِذّذ لائذ1137741/242 ِذّذ عٍٟ عٍٟ تا5741/269ً١ٌٍ

155عّرٚضالي ِذّذضع١ذ1157841/251 ِذّذ عٍٟ ِذّذ صاٌخ تاِعال5841/270ْ

157محمد خالد عبده حمٌد 40 / 11779206 ِذّذ ِذّٛد ضع١ذ تاور 5941/271

159عصام مرادهاشم1198040/240 ِذّذ ٔث١ً ِذّذ ٠ٛضف ِذّذ6041/272



اٌراتع: اٌّطرٜٛجاِعح عذْ

الرصاد اٌذٌٟٚ: اٌمطُو١ٍح االلرصاد

((B1-30))رلُ اٌماعح إدارج اٌرطج١ً ٚاٌمثٛي

االسم رقم القٌد م
رقم 

الجلوس
االسم رقم القٌدم

رقم 

الجلوس

81
161أٌاد جمال شائف سبٌت 40 / 271

163صذ٠ك ِذّذٔاغر8240/270

165ٔاصرادّذعٍٟ ٔاصر8341/281

167صاٌخ فر٠ذصاٌخ8440/281

85
41/23

3
169سمٌه عادل رشاد

86
41/27
7

171مروى ناصر سعٌدصالح

87
41/28

3
173ندى ماهرعبدهللا علً فراشه

88
41/21
9

175حسٌن احمد حسٌن الفضلً

89
41/25

2
177عمرو عبدهللا عوض محمد


