
االسن الرباعي واللقبثاالسن الرباعي واللقبثاالسن الرباعي واللقبث

ٔٛر٘اْ دظْٛ فخزٞ واظُ اٌىاظ98ُعم١ً عم١ً السَ ٔعّٗ 50ادّذ طعذ عثذ اٌخضز ِشعً ِظعٛد1ٞ

٘ثٗ فاضً عثذ رتٗ عثاص اٌذظ99ٓ١عٍٟ ادّذ داٌٛب ٔا٠ف اي ذفاح51ادّذ ظافز دمحم رضا اٌٙاػ2ُ

٘ذٜ عٍٟ د١ّذ ج١ًٍ 100عٍٟ دظ١ٓ غأُ ِذٟ 52ادّذ عٍٟ عّزاْ ٔٙار ِظعٛد3ٞ

ٕ٘اء ادّذ عثذاال١ِز اتزا١ُ٘ اٌشت١ذ101ٞعٍٟ طعذ دّشٖ ِٙذٞ اٌذ١ّز53ٞادّذ دمحم دظٓ خذاَ عذاب اٌجٕات4ٟ

ٚفاء عثذ اٌىز٠ُ عثذ عٍٟ وزدٞ 102عٍٟ طاٌة ِذٟ دمحم اٌّظعٛد54ٞادّذ ٘اػُ عثاص خ١ًٍ اٌّظعٛد5ٞ

ٚفاء ٌط١ف دمحم دٍٛ اٌزوات103ٟع١ٍاء واظُ جفاخ دمحم اٌىز٠ط55ٟاطزاء ذٛف١ك جع١ة صخ6ً١

٠م١ٓ عثذ اٌذظٓ عش٠ش جثارٖ اٌثا104ٍٟ٘غذ٠ز عادي واًِ ِج١ذ اٌصفار56اطزاء طاِٟ ِزداْ عٕاد7

٠ٛطف عثاص ِٕصٛر صثار عاِز105ٞغفزاْ صذاَ عثاص جثز اٌفرال57ٞٚاطزاء عٍٟ دظ١ٓ دّشٖ غز8ٞٚ

٠ٛٔض خض١ز عثذ اٌزضا ِش٘ز اٌثٛ ِذ106ًٌغفزاْ ِٙذٞ واًِ طٍّاْ اٌىا58ًِاطزاء عٍٟ عثذاٌزضا ِذّٛد اٌثٕا9ٞٚ

فاطّٗ ادّذ ِذظٓ جٛاد 59اط١ً د١ذر عط١ٗ عثذ اٌعثاص اٌغشا10ٌٟ

فاطّٗ ادّذ ِٙذٞ صاٌخ 60افىار عثذ اٌٍط١ف عٛض طذخاْ اٌذج11ٟ

فاطّٗ رافذ رساق عثذ اٌذظ١ٓ 61ا١ِز دمحم واظُ ٔج12ُ

فاطّٗ رت١ع عش٠ش عثذ اٌش٘زٖ اٌطزف62ٟا٠ّاْ فاضً عثاص غ١ٍة اٌٙظعٛد13ٞ

فاطّٗ عٍٟ ثاتد دّٛد اٌظاعذ63ٞا٠ّاْ دمحم طٍّاْ صث١خ14

فاطّٗ عٍٟ ظا٘ز عثٛد اٌؼّز64ٞأث١ز ادّذ دظٓ عٛدٖ اي عثاص15

فزاخ دمحم ٔعّٗ ِشعً 65ت١ٕٓ ع١ٍٛٞ خض١ز فزدا16ْ

فزلاْ عثاص صافٟ در٠ض 66ت١ٕٓ واًِ عٍٛاْ طٍطاْ اٌذظٕا17ٞٚ

فٙذ طعذ ِرعة عزع 67ت١ٕٓ وز٠ُ ٚد١ذ عث١ذ اي دظ18ٓ١

واظُ د١ّذ خٍف ذزف اي صىز68ذثارن اتزا١ُ٘ عث١ذ خضز اٌّؼىٛر19

وزار دظ١ٓ واظُ عث١ذ 69ذثارن دظ١ٓ اتزا١ُ٘ ِذظٓ اٌذظ20ٓ

١ٌٕٗ ادّذ ٘اػُ واظُ االتزا70ّٟ١٘ذثارن ٘الي عثذ ِطٍة عشٚس21

دمحم س١٘ز ٘ادٞ رجة اٌجاط71ُج١ٙاْ ٠اطز واطع دداَ اٌعثٛد22ٞ

دمحم عثذاٌعاي عث١ذ ِٛطٝ خ١ىا72ٟٔدظٓ عٍٟ عثذ عْٛ دظ١ٓ اٌّظعٛد23ٞ

دمحم ٔجاح عٛاد دظ١ٓ اٌٙظعٛد73ٞدظ١ٓ ادّذ س٠ذاْ الفٟ طٍطا24ْ

ِز٠ُ ادّذ عثذ اٌزطٛي ِج١ذ اٌصٛاف74دظ١ٓ طعذ خٍخاي خادَ اي دظ25ٓ١

ِز٠ُ جثار واظُ عاِز ِعّٛر75ٞدظ١ٓ عالٚٞ ٘ادٞ ِطز اٌّظعٛد26ٞ

ِز٠ُ لاطُ رد١ُ ػْٕٛ اٌظ١ٍّا76ٞٚدظ١ٓ وز٠ُ عثذ اٌذظٓ ٘اػُ اٌغاٌث27ٟ

ِز٠ُ ١ِثُ دٕرٛع رػ١ذ 77دالي تاطُ جٙاد دظ١ٓ اٌج١ّال28ٞٚ

ِصطفٝ ادّذ وز٠ُ عث١ذ اٌّظعٛد78ٞد١ٔا عٍٟ دظ١ٓ عثذ اي جٕاح29

ِٕار ِمذاد فزداْ ِمذاد ٔاػ79ٟرفً جٛدخ طعذٞ خض١ز اٌٛاطط30ٟ

ِٕرظز ِٛطٝ واظُ ِٛطٝ 80رل١ٗ خاٌذ ِصطفٝ غث31ٓ

١ِّٙٓ اطعذ عثذ اٌىاظُ ٔص١ف اٌث١اذ81ٟرل١ٗ ِذٟ و١ٕٓ دّٛد32

ِؤًِ عثذ ٘ادٞ صاٌخ 82س٘زاء دظٓ داذُ عث١ذ االطذ33ٞ

١ِثُ ٠ذٟ عث١ذ ِٛح اٌشغ١ث83ٟس٘زاء صاٌخ ِٙذٞ س٘ا34ٞٚ

ٔاصز دظ١ٓ ٔاصز دظ١ٓ اي دّاد84ٞس٘زاء صثزٞ ٠ٛٔض ج35ً١ٍ

ٔثأ عثذ هللا دّشٖ عث١ذ اي عث١ذ85س٘زاء ِزذضٝ دث١ة عثذ اٌٛ٘اب36

ٔجاج عاِز رضا دظٓ دظ86ٓ١س٠ٕة ادظاْ ٘ادٞ جٛاد إٌصزا37ٞٚ

ّٔارق ٘ؼاَ دمحم دّشٖ عٍٛا87ْس٠ٕة دظ١ٓ دمحم تذز اٌج38ً١ّ

ٔٙاد دظ١ٓ عٍٟ اتزا١ُ٘ 88س٠ٕة د١ّذ داجٟ عث١ذ اٌّظعٛد39ٞ

ٔٛراٌٙذٜ عادي عثذاٌىاظُ دمحم 89س٠ٕة صاٌخ ع١ٍٛٞ وشار اٌفزدا40ٟٔ

ٔٛر د١ّذ عٍٟ ٘ادٞ اٌجثٛر90ٞطجاد ادّذ دمحم فزعْٛ اي طٍّا41ْ

ٔٛر د١ذر ٘ادٞ غائة وزتالئ91ٟطجاد ِذظٓ طزداْ ِطز اٌثٛ ع١ظ42ٝ

ٔٛر طذخاْ ػٙذ وث١خ ع١اػ92ٟط١ف داوُ عثذ دظ43ٓ١

ٔٛر عثذ اٌٍط١ف داٟ٘ عطؼاْ اٌثٛال93ٟٔػٙالء ادّذ دث١ة د١ذر اي عثاص44

علي كاظن حسين . دٔٛر واظُ عث١ذ طٍّاْ ػّز94ٞػٙالء داِذ طاٌة عثاص ِظعٛد45ٞ

رئيس قسن تقنياث ادارة الوكتبٔٛر ِٙذٞ دظٓ ِٙذٞ صاٌخ95ضذٝ عٍٟ ِٙذٞ دظ١ٓ اٌّطٍة46

ٔٛر ٔاصز دظ١ٓ ِذظٓ اٌذ96ٌٟٚض١اء أدّذ ٌط١ف عال47ٞٚ

ٔٛرٖ غاٌة ص١ٙٛد ِجثً اٌىز٠ط97ٟعثاص طع١ذ ػٕاٖٚ ع١ّز48

عثاص عاصٟ عٍٟ ٠ٛطف اٌجار هللا49
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ِصطفٝ ادّذ جثار97س٘زاء ِاسْ جاطُ دمحم49اترٙاي عٍٟ ط١ذ دظ١ٓ ط١ذ جاط1ُ

ِصطفٝ دظ١ٓ جذ98ً١س٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ دظ١ٓ ع١ٍٛٞ عثاص50ادّذ جاطُ دمحم ع2ٍٟ

ِصطفٝ عثاص ِذٟ دمحم99س٠ٕة ادّذ دمحم ع51ٍٟادّذ عٍٟ ج١ًّ عثذ اٌذظ3ٓ١

ِٕرظز ِٛفك فاضً عّزا100ْس٠ٕة وز٠ُ دث١ة جاط52ُاطزاء دظ١ٓ ع4ٍٟ

ِٕٙذ صاٌخ ِذظٓ دظ101ٓطاِٟ رد١ُ عثاص راض53ٟاِجذ عثذ هللا دمحم واظ5ُ

ٔثأ عثذ اٌظرار عثذ اٌجثار جّاي102طجٝ عثاص ِاٌه عثذ54ا١ِز ِاسْ عثاص طعذ6

ٔثأ دمحم رساق طٍّا103ْطجٝ فاضً دظ١ٓ عثاص55ا٠اخ دظ١ٓ عٍٟ دظ7ٓ

ٔظز٠ٓ طٍّاْ دى١ُ عثٛد104طجٝ ٘أٟ تالز دمحم56ا٠اخ ٔعّٗ عثذ عٍٟ ػخ١ز8

ٔٛر اٌٙذٜ عذٔاْ عٍٛع105طزٜ عذٔاْ واظُ عثاص57ا٠ّاْ داوُ دّٛد9

ٔٛرج صادق جعفز تالز106ػاًِ دظ١ٓ جٛاد58ا٠ّاْ طٛادٞ ِزػٛع ِٕظ10ٟ

٘ثٗ عٍٟ عثذ س٠ذ ِرعة107ػفاء عثذ رد١ُ واظُ صغ١ز59ا٠ّٓ ِىٟ عثذ ع11ٍٟ

٘ذ٠ً عٍٟ صذ108ٓػ١ّاء سوٟ عثذ عْٛ ادّذ60آالء رساق ِطؼز ِذظ12ٓ

ٚفٟ غأُ دمحم اتزا109ُ١٘صفاء طاٌة ػعالْ دظ61ْٛتذٚر ِىٟ طٍّاْ عٍٛا13ْ

ٚ٘اب عٍٟ دظ110ٓ١صفاء واًِ طاجد جاط62ُت١ٕٓ طٛادٞ دظاْ د١ّذ14ٞ

٠ٛطف ج١ًّ طا٘ز خثا111ٌٗضذٝ داذُ ادّذ جاط63ُت١ٕٓ دمحم عظ15ُ١

٠ٛٔض جثار جاطُ دمحم112عثذ اٌذظٓ دظ١ٓ رجة طعٛد64ذثارن ادظاْ عثذ اٌظالَ در٠ٚغ16

٠ٛٔض واظُ دظٓ ٠ٛٔض113عثذ اٌذظ١ٓ ٠ٛطف جاتز عثذ اٌذظ65ٓذثارن دمحم جاطُ ٘اد17ٞ

عثذ اٌزدّٓ عٍٟ دظ66ٓ١جعفز صادة ٔعّٗ ِذظ18ٓ

عٍٟ داِذ عثذ اٌٙاد67ٞجٕاْ جاطُ ٌِٛٝ دّش19ٖ

عٍٟ صادق عثاص دظ68ٓ١دظٓ وز٠ُ ٚٔاص دظ20ٓ١

عٍٟ فارص دزتٟ رضا69دظٓ ٘ادٞ راػذ عثاد21ٞ

عٍٟ دمحم فخزٞ صاٌخ70دظ١ٓ رفعد ع22ٍٟ

عٍٟ دمحم ِج١ذ دظ71ٓدظ١ٓ عاِز ٔٛر تز23ٟ٘

عٍٟ ِطز ِش٘ز ِشع72ًدظ١ٓ عٍٟ عثاص دمحم24

غذ٠ز عادي عٍٟ عثذ هللا73دظ١ٓ عّاد ٌِٛٛد دظ25ٓ

غفزاْ ادّذ جاطُ دظ74ٓ١دظ١ٓ وز٠ُ ٘ادٞ دظ26ٓ١

فاذٓ صثاح رضا دث١ة75دظ١ٓ ٚد١ذ ٘اذف ٔا٠ف27

فاضً ل١ض ػٕاْ صاٌخ76د١ٕٓ ادّذ ػاوز ػالو28ٗ

فاطّح طعذ صادة ٘اد77ٞد١ٕٓ واظُ عث١ذ دمحم29

فاطّح وز٠ُ غاسٞ جاط78ُدٛراء جاطُ خ١ٍف س٠اد30

فاطّٗ وز٠ُ عثذ اٌذّشٖ دمحم79دٛراء عثاص ٘اد31ٞ

فزاخ جاتز جٛاد80دٛراء عثذ اال٠ّٗ عثٛد32

فالح دظٓ صثار طعٛد81دٛراء غاٌة ٘ادٞ ػاوز33

فؤاد ا٠اد صاٌخ ِٙذ82ٞدٛراء ٔاصز اتزا١ُ٘ ط34ٗ

لاطُ ِذظٓ اطٛد دّٛد83د١ذر جاتز ٔجزص طٍّا35ْ

واظُ جٛاد تىٛرٞ عٛدج84د١ذر لائذ عثذ اٌذظ١ٓ ػعٍح36

وزار ادّذ85خاٌذ ِاجذ عثاص طٍّا37ْ

وزار طزداْ ٘اػُ عثذ اال١ِز86خضز دمحم طثرٟ عثاص38

وزار ِاجذ وز87ُ٠دا١ٌح فزاص دظ١ٓ عط١ح39

وٛثز ادّذ طٍّاْ دمحم88رطً رد١ُ دمحم وراب40

دمحم خ١ٍفح دمحم عثذ89رػا سوٟ ٔج41ُ

دمحم رضا عثٛد طزاد90رٔا دظٓ ِظٍَٛ ذ42ْٕٛ

دمحم صادق دظ١ٓ دمحم91س٘زاء رضا دمحم عّزا43ْ

ِذّٛد ر٠اض عثذ خاد92َس٘زاء عثاص دظ44ٓ١

ِزاء غاٌة دّشج93س٘زاء عثذ اٌش٘زٖ دظٓ ِزاد45

علي كاظن حسين . دِز٠ُ طاِٟ طٍّاْ س٠ذا94ْس٘زاء عٍٟ دمحم46

رئيس قسن تقنياث ادارة الوكتبِز٠ُ ِزذضٝ لاطُ عثاص95س٘زاء عّاد عثذ هللا47

ِؼراق صثزٞ ف١صً جاط96ُس٘زاء وز٠ُ عثذ طٍّا48ْ
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