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 هلخص:

مىز جذبٍد بلعذوبن علي بلَمه وطةبن بلسحةلف بلغعودً ال ميَض جت بألٌذبف بدلذوَد وبألٌدذبف  

بدلىشدد ذ  ومسعمددذخ جةعددس ذبف يددد دددٌت ل ددذ بعسددةد علددي بعددس ذبف    بلعغدديشٍدف ليددد فٌذبلددً شلى  ددد 

بدلذوَددد ومىددةصو بدلددوبطىت وطسددد بألطسددةو وبلىغددةت لَ ددةف للددن ٍيددةد ميددش ٍددو  دون طسددد بدلددذوَت وط ددف      

مىدةصو  وغةوَد وجشبئن بحلشت وبالجةدخ وبلد  مىد ة بعدس ذبف    وبسزيةت بجشع بجلشبئن حبق بإل مىةصذلنف

 سةو وبلىغةت يف حٌ بلربٍذ مبذٍىد عمشبن.ططىت وطسد بألببدلو
ُلحااة السىمااحًلاحااالساحُااةةلسىماانُْذلسىاااؼاُذل س لسىن ة االل لذلسىماانةُّذلياَْااذلػَاا س

ِللل888مة ذلتقاا لـااللٍوتاؼال إدس الساٍاِلوٍااةملٍسةماذلسصىس اح لسىا لتقاغل للللللللٍتا لػا

اللخماةنُللوةطلٍاَْذلػَ سُلحبٍلسىربَالواللَىجال ُهةلاولَق هبةلاٌلٍىقغلػمان ٌلول

ل.ةححلترب لسىغة س لسىىحاُذلسى لشْهةلطريسُلسىتحةىفلسىمؼىدٌ

 الىالعت:تفاصيل 

  فلدض  بلىدةط يف مذٍىدد    5102ٍووَدو   52بلغةعد بلثةوَدد جعدذ مىس دف بللَدد طحدد ل دش ٍدو  بال دىت          عىذ 

يةودر طدةئشبذ بلسحدةلف    عمشبن فصوبذ بوس دةسبذ ددذٍذخف   

غدةسبذ زوصعدر علدي مدحا ةدبسخ بألمده وبدلغد ذ        6طذ دىر 

فصددحةت بل يددةٍة  وسلددةصن بلاددزبت وم ددش بحس ددةص بلغدد ىةت  

وغدةسزت بعدس ذلر مدحا مةعغدد بالز دةالذ      لَدً   بجلىةئَد 

 حدددة ى ةا سيدددة ف وطيدددر علدددي بدلحدددة ى     جعمدددشبن فحةلدددر بدل 

د َددد وبألمىَدد ومعددةم ذ وعدد  ذ وا َددضبذ بدلشبلددق بخلذم  

بلدد  زالددث علَ ددة بلملددةجع بدلددذ ىف مددة ٍضٍددذ علددي عشددشٍه         

ةدبسبذ بألمدده دمشٌددة بل  ددف  لىددةت وجددشب عددَةسخ يةوددر يف 

 بلوحشٌ بلزً طةو حىت بلغ ىةت يف ةدبسخ بألمه وزغحث يف جشح فحذ بحلشبعد بألمىَد يف بدلحا.
ًلل حااٍلشااؼتلٍناتسلـةىماانةُلسصااُّ الٍمااتها ةللٍ ىاا لساوهللللسىغاة ت لساريريتاا لػيا

ػقا لللاـْةةلسصذمى لٍاغلاطااة ٌلوّماة.هٌ.للللمنِل ُٔليٍلسجلتٌُلوسىذٌلٍَ هلسصىسطِلػ

وتصااةػالػىَااولسى نااة لواّاا لسجل حااًلٍااغللللـةىصاا س سىغااة الس تاؼااولا ااىس لسالطاااةهلل

ريى اةللوٕيؼاةللللإ لسىااىس علللٍسـْاةةلسحلاللسىغاة لوسىت سبلسىذٌلريٌُلػيًلسحلٍللوٕ علمجُاغلل

للللج سةل ىل.

يف بلددذوس بألس،ددٌف يددةن فحددذ فجىددةت علددٌ   ةبلاددةسخ فحةلددر بدلددرو ةا سيددة  و عددر    ددد فدوبس جغددةيىَ  

ٌ    وسً وفطسةلً وبلثة ى يف بلذوس بألمع صوج بلعلوً "بلثةلث"يف بلذوس بجلسَن   عد  وبلثةلدث يف بلدذوس بألس،د

 فعدةدو علدٌ بجلسدَن    ف( مىد ن 2لةجدهٌن بلملدةبن جةلادةسخ بلد  طسلدر        فوةئمت "بألوو"ف يةووب  َع ن

لددٌ بجلسددَن وفطسةلددً زلمددذ      عبصددذو فوفهسددً عىددود وفطسةلددً عدد ت وم ددملسي    مسددة وصوجسددً وفهددوي 

 اًتشال أحذ األطفال الذيي سمطىا جزاء المصف
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ٌ  فجىدةت هشٍه مه آومى ن ٍوعف علٌ بجلسَن. فلشبد بألعشخ  وبجشبٌَنف وةصةجد جةطٌ ٍضٍدذ علدي   مدة   بحلد

علدي   بدهلدوب خف فصَحوب جبشوح مسسةوزد معظم ن ةصةجسً هملش بلىغةتو طسةوبأل مه جل ن ( دخص01 

مده  مة ٍضٍذ علي عششٍه مرو  بلاةسخ بألهةخ بعس ذلر مرو بدلةهزً ودمشزًفبلعىةٍد بدلشيضخف  ة شٌة

 (01مده    يثدش للغديه وآٍدد للغد وأف ف     ة مل ٍعدذ صدةحلة   مىد  حعضبلد زيدشسذ  لت بدلىةصو بجملةوسخ للمر

سبذ جبدوبس  شبذ بلغدَة عش مع فطسةذلن يف بلشةس ف بفصححوب جذون مهوى جةزوةصذلن ومى فعشخ دشدوب مه

 .بزلسر بلحعض مى ةعلَ ة وبدلىةصو زغةط  بلشية  

بسزيحدد ة طددةبن  ددةلف بلعددذوبن جددذون فً مددربس   جبشميددد بإلجددةدخ بلحشددشٍد بلدد  يةس ددد حلددر علددي بحلددٌ

 ً زحعدذ عده    يف حدةسخ بلغد   بدلغدس ذلد وبلد       سلدةصن للغد حف   موبطدع عغديشٍد بو   ٍزيشف ل  ٍوجدذ ف

مسدش ز شٍحدة  يف حدت فن ٌدزي بدلحدة ى زعدذ مىشد ذ         211محا ةدبسخ بألمه ومحا بدلوبص ذ مة ٍضٍذ علي 

 مذوَد وهذمَد وال جيوص بعس ذبل ة ول ة  ل ةوون بحلشوت وبل ةوون بإلوغة ى.
ىيَْطقااذلوسةااتَغلإ لإ ااةدس للٍؼةَْااذحمااولسىىسقؼااذلواجاا يل لإلسّتقااولسص مااالسىقااةّىم

ل.لاقة بلسىضحةَةلوسىذَِلو اىسلىْةلتاة ُولسجل ميذ

 إفاداث شهىد عياى

ٔلللللليعامداً  35عبذاهلل علً أمحدذ اجلتدٍمي ٌبلدن مدن الع دز       ٓللاحاالاقاة بلسىضاحةَةلسىتقُْاةلـا لوجباىس 

ل:قةههل  مةًلسص لػيًلسحلا لوسىاحثلـ َؼَيىُللٔقة ـجمَىػذلٍِلا

يدةووب يف بلدذوس بلثدة ى     وٍوعدف  وفعدشخ عدةدو   صدةد   زغديه لَدً فعدشخ   بس دوفمده    دد   ميون  بدلرو يةن"

  ٌ  وبلثةلث بعس ذلس ن غةسخ طةبن بلسحةلف بلغعودً ج ىحلد دذٍذخ بالوس ةس و عس ن ةا بلدذوس بألس،د

ل دذ طسلدوب   وعدةدو وصوجسدً وفطسةلدً    بل سلي مه ٌزي بلاشلد بلد  يدةن لَ دة فعدشخ صدذب       ف بوسشلىة "بألوو"

 ."( طسلي2عذدٌن   َعة  

 

احالجريسُلساة الَؼَولجبىس ٓلـةحلا لـ لسى مةًلسمسٔ/لـمةًلامحال ةحللسىؼْمٍالَايغلٍِل

لػةٍةلالا ةدلـقىىٔ:ل08سىؼَ ل

ز شٍحدة    بلغدةعد بلوبحدذخ وبلى دف جعدذ مىس دف بللَدد       علدي حَىدة عىدذ   لةجهوة بلملةبن جةل  ف ج ىحلدد  "

جدذبهد غدشف    وجَر بدلةهزً وبدلىدةصو بجملدةوسخ لدًف يةودر بألعدشخ      جةبوىة جَر بجلسَن بعس ذف مىةصوف

ادةسخ  عدر بلدذوس    ي مده فعدشخ وبحدذخ ج   ( طسل2 بلزً حنه لًَ بُن ع    ر ٌزب بلشية   ووم ن وطذ

 ى وصذب  وفعشزً يف بألعسد بألعلي جةألعسد يةن عةدو يف بلذوس بألعلي ويةن فهوي وفعشزً يف بلذوس بلثة

طسلوب ٌىة  ر ٌزب بلشية ف فهوٌن ٍوعف فصدَث جبدشوح هملدشخ وفدهدد بلعىةٍددف جشميدد لدَظ ذلدة فً         

يةن بلملةبن طذ بعس ذف محا ةدبسخ بألمه ولش  بدلةعغد بلعةمدد ل ز دةالذ طحدد عشدش دطدةئق       مربسف 

 ."حبوبيل عر غةسبذ ومه مث بعس ذف مىةصلىة
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لا ةدّةلـقىىٔ:لٍ ىٔلسجملةو لص هلـُولسجلتٌُالتض  لاعلً حم ذ املاخذي ىٌذعأحذ الضحاٌا 

ف يىة طدذ  يف حٌ بلربٍذ لةجهوة بلملةبن جةلاةسخ علي مرو جةسوة جعذ فن ط ف ةدبسخ بألمه وبدلوبص ذ"

ف ل ددهخ فلضعىددة بل ددةسو  بألوو علددي مددرو جةسوددة      بلىددو ف بألطسددةو وبلىغددةت وددةئمت   زوصعىددة يف غددشف  

بلاحدةس وبألزشجدد وٌشعىدة     مث عدةود بلملدةبن بل  دف جاةسزدً بلثةوَدد لس دةعذ      وهشجىة  َعدة  ةا بل دةلد   

بلوحشَست بل  بعدس ذلر مرلىدة ومدرو جةسودة      بلاةسزت ةا هةس  مىةصلىة هولة  مه بدلوذ جشبت َعة  

 ."ة دخ  (01 مى نف وزيشس مرو فهٌ مة فدى ةا ةصةجد ( 2 بجلسَن وفدذ ةا طسد حوبيل 

لوا ةد لـقى ة:لػةٍةلال58سىْمةةلسمسهة/لتقُذلحممِلسحلمينالػَ ٕةللإحايقةـيْةل

يىر دبهد بدلرو فوة وبجدى  ومسعدر فسجدع غدةسبذ علدي ةدبسخ بألمده ومده مث بلادةسخ بألهدةخ علدي مدرو            "

وزيشس مرلىدة وفصدحىة جدةخلوف وبلسدض ف      فلشبد مه فعشخ جَر بجلسَن  2دمش جةليةمد وطسد  بلزً جةسوة

 ."مه ةدبسخ بألمهجعض بجلشحي مه فجىةت بحلةسخ   آهشٍه وفصَث 

لػةٍةلالا ةدلـقىىٔ:ل58ػةقولسحلة ا/لحمَالحم لمحُاسُالَايغلٍِلسىؼَ ل

عدذ مىس دف بللَددف بلادةسبذ بألوا بعدس ذلر      بلغةعد بلوبحذخ وبلى دف ج  عىذفلضعسىة غةسبذ بلملةبن "

محددة ى ةدبسخ بألمدده وبالز ددةالذف بلاددةسبذ بألهددةخ بعددس ذلر حةسزىددة بدلغددمةخ حددةسخ بلغدد   بعددس ذلىة     

بلملةبن جةل  ف بدلحةدش وبدلسعمذ شلة فدى ةا زذمة مرلت وطسد بألطسةو وبلىغةت لَ ة مة ٍضٍدذ علدي   

ىدةصوف بدلدرو بلثدة ى لحَدر بدلةهدزً دمدش جةليةمدد ومل ٍيده لَدً          جدت طسَدد وجدشٍت وزيدشس عشدشبذ بدل      52

عةيىت فمة جَر بجلسَن ل ذ دمش جةليةمد علي سؤوط مه لَدً مده بألطسدةو وبلىغدةت وطسدد جدذبهد بدلدرو        

وبلح َد ال ٍضبلون يف بلعىةٍد وطذ ٍشزسع عذد بل سلي يةن ٍغيه يف بدلرو مخغدد فعدش مده     2مة ٍضٍذ علي 

 سَن.فجىةت علٌ بجل

زىسدةمن مدة ٍضٍدذ علدي     ع ث بلاةسبذ ٌش  بجلمَع ةا بلشةس  فطسةو ووغةت هشجوب وحةلد بخلوف وبذللدع  

فعشخ زغيه يف بحلٌ بلشعيب فصَحوب مه بلاةسبذ وزيشس معظن بدلىدةصوف بجلمَدع جدةزوب يف بلشدةس       211

 ."هولة  مه بلملةبن حةلد مه بلشعث عةد ة عيةن بحلٌ مه بجلشميد

لـقىىٔ:لّةامحالػيٍلّة  لسصةريذٌالاحالةنةُلسحلٍلا ةد

علددي بحلددٌ ف ددةسذ بخلددوف وبلسددض  مدده بالوس ددةسبذ بلشددذٍذخ   بالوس ددةس دددذٍذخ جوٍسددةن ج ىحلددستغةسزددةن 

بوسد ة  حل دو    غدةت ودمدشذ بدلىدةصو دون فً مدربسف  يف     وطسلر بألطسدةو وبلى  فصةجسىة جةلشعثوحنه وَة  

مة ٍضٍذ علدي   ؟!دلةرب ٌزب بل مر ؟!ف وطةو فٍه ح و  بلىغةتيف بلَمه زه ة بإلوغةن بل  ال اذ ذلة فً

جدشٍت بلدحعض مىد ن جدشبح ن هملدةخ ه و لد ن بدلغسشدسي         (01 طسَد مه بحلةسخ ومة ٍضٍذ علي  (00 

 وهةصد بلىغةت. شله جشبح ن عملحَدبدلغسشسي ا مل ٍزٌث ةشحي وبلحعض مه بجل

ً  زيشسذيف بحلٌ بلزً  فعشخ عةدوب لَلد مهعةوٍد 0111فيثش مه   مدريل   مبدة لَ دة   عشدشبذ بدلىدةصو   لَد

 معظن بدلىةصو مل زعذ صةحلد للغيه جغحث بل  ف.و
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 ًتائج الىالعت:

للسىضحةَةلسصاُّ :

 
   

لسإلمجةيل

 01 0 5 4لسىقتيً

 01 01 5 4 سجل حً

لسصْاآ لسصاُّذ:

 
   

ل0ل6ل4لتاٍري

لل2ل02لتض  

 

 وصف االًتهان وفمًا للماًىى اإلًساًي الذولي:

بدلىمل دد بلد  ه بعدس ذبل ة ووجدذوة       َ دةذ مَذبوَدد دلعشلدد     بدلشيض بل ةوو ى بطلع علي بلوبطعد وفجشى

وال زوجددذ فً فٌددذبف  حددٌ عدديب ومحددة ى مذوَددد     َددد وفن بدليددةن بدلغددس ذف عحددةسخ عدده    مذون بدلىمل ددد ف

عغيشٍد يف زلك بدلىمل د بألمش بلزً ٍةيذ فن مة طةمر جً طوبذ بلسحدةلف ٌدو بعدس ذبف مسعمدذ للمدذوَت      

ٍعةطث علَ ة بل ةوون بلدذويلف وهشطدة  للمحدةدا وبل دَن بلد  ف عدر علَ دة        وبدلىش ذ بدلذوَد وٌٌ جشبئن 

 طسد وبعس ذبف بألطسةو وبلىغدةت وبدلدذوَت   بعسمشبس بلغعودٍد و ةلس ة يف ورلشدبجملسمعةذ بدلسحيشخ. 

ومغدمع  فى شزيح ة فمة  مدش ٍ بلسحةلف بلغعودًمة ٌو ةال جشميد جشعد زيةف ةا بجلشبئن بل   مة صبو 

بجملسمع بلذويل بلزً مة صبو صةمسة  ةصبت ٌزي بجلشبئن بل  ٍىذى ذلة جدحت بإلوغدةوَد وبلد  عسشديد يف     

زف بجملسمددع بلددذويل ودلةعددً عدده بحل ددو  وبحلشٍددةذ جددد عددسيون ٌددزي    بدلغددس حد بل شٍددث ع حددد فمددة  زيددة  

 بجلشبئن عوبجق دولَد يف بلعذوبن علي بجملسمعةذ وبلذوو.

 

 تىصياث الوزكز:

    بدلشيدددض بل دددةوو ى للح دددو  وبلسىمَدددد ٍدددذعو  َدددع مىظمدددةذ بجملسمدددع بدلدددذ ى وبدلىظمدددةذ بلذولَدددد

وه وصة  مىظمةذ بألمدن بدلسحدذخ ةا  مدد مغداولَةألة بأله طَدد وبإلوغدةوَد ادةي مدة ٍشزيحدً          

 بلغعودً مه جشبئن حبق بلحششٍد و بإلوغةوَد  عة. بلسحةلفطةبن 
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 بألمه ةا بحلسةظ علي مة زح ي مه مسعس ة وعشعد بلعمد علدي   يمة ٍذعو بألمن بدلسحذخ ورللظ

 وطف بحلشت ووطف وضٍف بلذ  بلَمب وبحلذ مه بسزيةت بجلشبئن حبق فطسةو ووغةت بلَمه.

      وٍذعو ةا عشعد ةسعةو جلةن   َق دولَد للسح َق يف ٌزي بجلشميدد وغةٌدة وز دذر مشزيحَ دة

 لل يةت بلذويل.
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ل(2ٍيحقل قٌل)

لوـُةّة لسىضحةَةلسىقتيًلٍِلسصاُّ للامسةة

لسىؼَ لسىْىعلسالةٌلً
ّىعل

لسالّتهةك
لسحملة ظذ

ٍنةُل

لسىىسقؼذ

تة َخل

لسةتهاس هٌ

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَد 1 طسد م ملسي عةدو فمحذ بجلسَن بألمشوسًل2

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَلد 50 فوثي بألمشوسً عىود عةدو علٌ فمحذ بجلسَنل0

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَلد 02 طسلد علَة عةدو علٌ فمحذ بجلسَن بألمشوسًل3

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَد 44 ريش عةدو علٌ فمحذ بجلسَن بألمشوسًل4

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَد 02 ريش صذب  علٌ فمحذ بجلسَن بألمشوسًل5

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَد 0 طسد بجشبٌَن صذب  علٌ بجلسَن  بألمشوسًل6

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَد 01 طسد زلمذ صذب  علٌ بجلسَن بألمشوسًل7

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَلد 02 فوثي مسةخ علٌ علٌ بجلسَن بألمشوسًل8

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن طسَد 02 ريش بدليلعٌحغت دحةن وةصش طوبف ل9

ل

ل ى لـؼضلسىضحةَةلٍِلسىقتيًلسصاُّ 
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ل ى لـؼضلسىضحةَةلٍِلسىقتيًلسصاُّ 
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ل(0ٍيحقل قٌل)

لامسةةلوـُةّة لسىضحةَةلسجل حًلٍِلسصاُّ ل

لسىؼَ لسىْىعلسالةٌلً
ّىعل

لسالّتهةك
لسحملة ظذ

لٍنةُ

لسىىسقؼذ

تة َخل

لسةتهاس هٌ

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 01 ريش لَ د فمحذ طةعن غَةمًل2

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 01 ريش زلمذ زلمذ بدلغوسًل0

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 51 ريش زلمذ فمحذ بدلةهزًل3

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 41 ريش عحذبل وً حغت محذٍهل4

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 02 ريش عحذبلسسةح م لت بألطش ل5

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 01 ريش عحذبلسسةح طةعن بلع ةسًل6

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 51 ريش ٍةعت لَ د م ذً بحلوسًل7

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشحيد 42 فوثي فمد بلشحَن علٌ عحذبهلل بدلةهزًل8

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 01 طسد ع ت عحذبهلل مسسةحل9

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشحيد 02 طسلد فمة ى زلمذ زلمذ جغةسل28

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 51 ريش عحذبهلل زلمذ فمحذ بدلةهزًل22

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 02 طسلد ٍةمست زلمذ فمحذ بدلةهزًل20

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشحيد 52 فوثي ووبو بجلسَن بألمشوسًل23

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشحيد 4 طسلد دلَظ عحذبهلل علٌ بجلسَنل24

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 51 ريش عحذبإللً زلمذ فمحذ بدلةهزًل25

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن جشٍت 51 ريش ع ت عةدو علٌ فمحذ بجلسَنل26

ل ى لـؼضلسىضحةَةلٍِلسجل حًلسصاُّ 
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ل(3سصيحقل قٌل)

لسصْاآ لسصاُّذلسصاٍ الوسصتض  اامسةةلوـُةّة ل

لسىؼادلّىعلسصْاأال ةح لسصْاأاسةٌللً
ّىعل

لسىض  
لسصاَ َذ

ٍنةُل

لسىىسقؼذ

تة َخل

لسةتهاس هٌ

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مرو دحةن وةصش بدليلعٌل2

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مرو علٌ فمحذ بجلسَنل0

 5102ٍووَو  52 بلربٍذحٌ  عمشبن زذمة 0 مرو عحذبهلل م لت بدلةهزًل3

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو زلمذ فمحذ بدلةهزًل4

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو فمحذ علٌ بدلةهزًل5

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو علٌ فمحذ علٌ بدلةهزًل6

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو فمحذ علٌ وةصش بدلةهزًل7

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو فمحذ حغت بحلمذًل8

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو عحذبلعضٍض ز ٌل9

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو زلمذ زلمذ بلغودًل28

 5102ٍووَو  52 بلربٍذحٌ  عمشبن زيشس 0 مرو فمحذ زلمذ حغه بدلةهزًل22

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو علٌ فمحذ بليَة ىل20

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو عحذبدللك فمحذ ص ح بدلةهزًل23

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 5 عَةسخ عحذبدللك فمحذ ص ح بدلةهزًل24

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو بدلةهزًعحذبل ذوط زلمذ فمحذ ل25

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو محود حغه حىظدل26

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو عحذبهلل علٌ بليلعٌل27

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو علٌ وةصش بدلةهزًل28

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو بدلَمو ىع ت علٌ ل29

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو زلغه حغه محذٍهل08

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مرو عحذبهلل علٌ علٌ بألٌ شًل02

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو عذوةن زلمذ بليح  ىل00

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو صةحل علٌ عحذبهلل بأليو ل03

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو بجشبٌَن زلمذ وةجٌ بجلربًل04

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو فمحذ وةجٌ بجلربًل05

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مرو رلةٌذ حغت لةس  بلربطٌل06
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لسىؼادلّىعلسصْاأال ةح لسصْاأاسةٌللً
ّىعل

لسىض  
لسصاَ َذ

ٍنةُل

لسىىسقؼذ

تة َخل

لسةتهاس هٌ

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مىشهخ حيومَد محا ةدبسخ بألمهل07

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مىشهخ حيومَد محا ةدبسخ بلححث بجلىةئٌل08

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مىشهخ حيومَد محا وَةجد بلححثل09

بلححدددددث  مدددددحا عددددديه مدددددو سٌل38

 وبألمه
 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مىشهخ حيومَد

 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زيشس 0 مىشهخ حيومَد محا بلغ ه بالحسَةطٌل32

مددددددحا لددددددش  مةعغددددددد بالز ددددددةالذ ل30

 وزَلَمه
 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مىشهخ حيومَد

 ٌى دددددش يدددددةج ذ وهملدددددوأ بذلدددددةزفل33

 بلثةجر
 5102ٍووَو  52 حٌ بلربٍذ عمشبن زذمة 0 مىشهخ حيومَد

ل ى لىاؼضلسصْاآ لسصاُّذلسصاٍ الوسصتض  الج سةلسىقصفل
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ل ى لىاؼضلسصْاآ لسصاُّذلسصاٍ الوسصتض  الج سةلسىقصفل
 

  
  

  
  

  

  
  

  ْؼااااةةل–سىَُااااِلل-لسص مالسىقةّىملىيحقىقلوسىتَُْذل ةد لػِ/
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