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��� ا������ ب���� ا���� ا��را��� �� ا����2016/2015  

  ر ا���ا  ا���ر   ا��()'   ا����ى   ر�! ا�����%   و ا#�! ا���"   ا���! 
5��م ا������ و ا��3�ة   أو�1 ����ن/  4419150623  ش��-,  م�وة   01   ����
  م���ل   م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة   ����ن/  أو�1  4419150819  ب� م��1 ان�)�ر   02   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
  ��لم�  م�ض م�م�   5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150236  8�ب�, م3� ام��   03
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150574  ��5و ن�د��   04   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
05   1��ن, ��� 55��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150536  م(��ر رح  ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150136  ب�(�خ ام��   06  ����
  ���لم  م�ض ��ة 
07   �  م���ل  م�ض م�م�   5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150626  م�ان, آ��
�ء  085��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150448  ب�ج�دي ا�   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150061  5�ر اح@م  09   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150099  ن, م��� وزا  10   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ل   11Bوش ان�5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150193  ش   ����
  م���ل  م�ض م�ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150508  ودا5, ��رة   12   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150566   
�اه�ي ا���  13   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150763  رح�ن, 5�ب�� ص�����   14   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150599  م���دي ��5 اF ا�@م   15   ����
  م���ل   م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150293  ��� ام��ة   16   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150618  خ�وب, �5 ا����   17   ����
  �H� م���ل   م�ض ��ة 
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18   �5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150010  ب� ب(�ش� 5���ة رح  ��
  م���ل  �� م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150006  رح�ن, خ��ة   19  ����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ن   20�B� ري��5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150126  م(  ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150491  �)�ل ب@ل   21   ����
  �لم��  م�ض ��ة 
��ة   22� ,J�  م���ل  م�ض م�م�   5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150346  �
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150558  آ�
�ش ���1   23   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ء   24�ري ش�5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  5  4419150463   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
25   �5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150745  زا�� ص����� اح   ����
  م���ل   م�ض ��ة 
�ل   26Bام ان�ن/  4419150104  ب� ���5ة اآ�5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ���   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150523  ��5ون, ��رة   27   ����
  لم���  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150750  ت�ح�ري ����K و-�ء  28   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150753  ح�@ف خ��د  29   ���
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150507  ب�دوم, ���ى   30   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150775  زرار�� -��ل   31   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
  �H� م���ل   م�ض م�م�   5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150652  و�� 5�ان ن�ر ا���ى   32
�ف   33B5 از��5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150693  �   ����
  لم���  م�ض ��ة 
34   1B�5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150740  ب�ج�� م)   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150490  خ�� ب@ل   35   ���
  �H� م���ل   ا�(�م� ا��
��   و ا��Kن  اNرض5��م   أو�1 ����ن/  4418150053  ص�B, ح�ة   36��
  م���ل  م�ض ��ة 
37  �5��م اNرض و ا��Kن  أو�1 ����ن/  4418150140  ح�دي م3  ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م اNرض و ا��Kن  أو�1 ����ن/  4418150068  5�ر خ���   38   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ت ه���ة   39����5��م اNرض و ا��Kن  أو�1 ����ن/  4418150027  ب   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م اNرض و ا��Kن  أو�1 ����ن/  4418150108  ���5و خ����   40   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م اNرض و ا��Kن  أو�1 ����ن/  4418150107  م��, م��!  41   ����
  م���ل�H�   م�ض ��ة 
5��م اNرض و ا��Kن  أو�1 ����ن/  4418150070  ��J, ن)� ا����   42   ����
�" ا�����  م�ض ��ة 
�ء Pإ�  
�ن, خ��ة   43�خ ا���3ي   أو�1 م����   4419154222  ب�ح���   م��R و 5�! ا���
  م���ل  م�ض ��ة 
�ء  44�خ ا���3ي  أو�1 م����   4419154197  م�S�H ا����   م��R و 5�! ا���
  م���ل  م�ض ��ة 
4419154323  -���� ص�����   45   �����خ ا���3ي  أو�1 م���   م��R و 5�! ا���
  م���ل  م�ض ��ة 
�ن �5  464419154050  ��وي ا�   ������   م)�در ا���ب� م��R و ب��T   أو�1 م��
  م���ل  م�ض ��ة 



47  1�� ,����ت ا��را��5   م����  أو�1  4419154195  ج������   ت���� ن�5, ���
  م���ل  م�ض ��ة 
����   أو�1 م����  4419154140  -@ق ن)��ة   48���  ت3���% ب����ج�� و ب��آ���
  م���ل   م�ض ��ة 
��   ري -@ح,  أو�1 م����  4419154243  خ�ا�V ن����   49��
  م���ل  م�ض ��ة 
  م���ل  أم�م�   ا�W�X ا��Pدي و أم�اض -������ج��   أو�1 م����  4419154234  ���5و خ��ة   50
5��م اNرض و ا��Kن  ]ع م���ك ج  ��� 8�ن��   4418140023  ��5ات ر-���   51   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
���� ز��"  52�Kن/  أو�1  4419140149  ت���   ا��3�ة5��م ا������ و   �����
  �H� م���ل  م�ض ��ة 
53   �����   ا��3�ة5��م ا������ و   أو�1 ����ن/  4419140607  م��وع ب��
  م���ل�H�   م�ض ��ة 
54   �
���   ا��3�ة5��م ا������ و   أو�1 ����ن/  4419140500  ش���ح -��
  لم���  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419140383  ب� اح� زه��                                                                                                                55   ����
  م���ل  م�ض م�ة 
�ة5��م ا������ و ا��3  أو�1 ����ن/  4419140317  ب�ت�BK زه��   56  ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419140598  ��V ح��ن   57   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ن   58��5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419140460  م��دي �   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
��  م�ض  5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419140474  او1��5 خ����   59��
  م���ل  ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419140349  آ��V رح�ب   60   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ب����ج��   ����ن/ 8�ن��   4419140220  ن����B ن����   61   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ب����ج��   8�ن�� ����ن/  4419140572  م��K, ش����ز   62   ����
  ��لم�  م�ض ��ة 
5��م ب����ج��   8�ن�� ����ن/  4419130407  ��5#ت م��!   63   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
64   1��� �  م���ل  م�ض ��ة 
���    -@ح�^5��م   8�ن�� ����ن/  4419130323  ب� اح
�ن   65����   -@ح�^5��م   8�ن�� ����ن/  4419130332  5�ب�ن ���
  م���ل  م�ض ��ة 
66   �����    -@ح�^5��م   8�ن�� ����ن/  4419130423  ت�ت,  خ��
  �H� م���ل   م�ض ��ة 
67   Fن/  4419130191  ب�ح��� ه�� ا���   ب����ج�� ��ر�� و ب3���   8�ن�� �����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ن/    4419110024  ن3�ز�� ان��   68���  �_���خ ا���3ي   8���   م�ء و 5�! ا���
  �H� م���ل   م�ض ��ة 
��� ه��س  69��ن/    4419130292   ���  �_����   إن��ج ح��ان,   8��
  م���ل  م�ض ��ة 
70   �
��ن/   4419110349  ش���ن -��� �_��8   �Tا��� !�5   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
71  ��ن/  ����  4419100012� 5��� �_���ت   8�����   ت�ب�� ا���
  �H� م���ل   م�ض ��ة 
72   ����8�ن��  4419144197  خ�وس 5  ������   ري -@ح,   م��
  م���ل  م�ض ��ة 
8�ن�� م����   4419144112  زراو�� ب��ى   73  W�Xاض -������ج��  ا��دي و أم�Pم���ل  أم�م�   ا�  
74   ,�P4419145019  ب����3 ��5 ا�   �����ت ا����ت��   8�ن�� م������  م�ض  ت��� ن�5, ���
  م���ل  ��ة 
8�  4419144104  ه�, ج��ل خ��ة   75 ������  م�ض  ه��روب����ج��   ن�� م��
  م���ل  ��ة 



�ن, رح�ب   76����  م�ض  5��م ا������ و ا��3�ة   ����ن/  أو�1  4419150405  م��
  م���ل  ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150569  ح�ي ح���   77  ����
  م���ل  م�ض ��ة 
�ن/   4419120279  ح��� ج�ز��   78��� �_���ت  8�����   ت�ب�� ا���
  م���ل  م�ض ��ة 

� ا��ه�اء   79�5��م -@ح�^   8�ن�� ����ن/   4419130232  ح�اوي -   �����  م���ل  ا���ام�ت 5
�ن, ب@ل   805��م ا������ و ا��3�ة   أو�1 ����ن/   4419140409  ����ر رح   ����
  م���ل   م�ض ��ة 
�R و ا�W�3   او�1 م����  4418154044  ب� ز��� ا���ي  81���   ت��� م�ارد ا���
  م���ل   م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة   او�1 ����ن/  4419150670  ر�Jان اب�اه�! ب�ر ا���� 82   ����
  م���ل   م�ض ��ة 
5��م ا����� و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  B���  4419150759, آ�8�  83   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150770  ت�م, م��ل   84   ����
  م���ل  م�ض ��ة 
5��م ا������ و ا��3�ة  أو�1 ����ن/  4419150700  ب� ح� اآ�ام  85   ����
  م���ل   م�ض ��ة 

  

�bم@ح:   

  .16/12/2015إ�� ��
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	م ا�����  •
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•  ����� ا�����  ا��P� م������و ��  04/01/2016ا�!$اء ��  24ا+!*م ��/�ه" �� ا�
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