
 

 
 

  

 

 
 

 

 كشاساث املجلغ اللضائي 

 9/7/0202الخمِغ املىافم ًىم 

 

 ات الجرجة العميا: ـــــــــــــــــــترفيع (1
 

( 99( مؼ قانـــؽن اســتقالل القزــاء رقــــــــػ )18واستشـــادًا ألحكـــــــــــام السادة ) قرر السجمس
وتعجيالتــو ترفيع الدادة القزاة التالية أسساؤىػ إلى أدنـــى مربـــؽط الجرجـــة  9112لدشة 

ى السقــــام الدامـــي ليتفزـــل ورفـــــع القــــرار إلــــ، 1/8/9191العميـــــا وذلغ اعتبارًا مؼ تاريـــخ 
بتؽشيحــو  -حفعو هللا  -حزــرة صاحـــب الجاللــة السمــــغ عبــج المــو الثانـي ابــؼ الحديـــؼ 

 باإلرادة السمكيــــة الداميـــــــة:
 

ـــــمدىمكاض ي  .1 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــت اظخئىاف غمــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــالم خعــــــــــــــــــــدمحم ظ /انـــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــً اليعـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ىس ــــــــ

ــــــــمدىمكاض ي  .0 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــت اظخئىاف غمـــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــغبذال /انـــــــ  نيــــــــــىالي اخمذ غبذهللا ابى صُــــــــــــــــــــــــ

ــــهائــــــــــــــــــــــــ .3 ـــــــــــــــــــــــب غـــ ـــــــــــــــــام ـــــــــــ ــــــــــــان اللاض ي/ـ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــدمحم صاه مػــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــش اخمـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذ الخىالــــــــــ  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــمدىمكاض ي  .4 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــالجىاًت ــــــــ ــابشاهُ /اث الىبري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــل غمش ابىؼمـــــــــم خلُــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــمدىمكاض ي  .5 ـــــــــــــــ ــــــــــــــت اظخئىاف غمــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــ ـــــش ظلُمان الذغمــــــــم هاصـــــــــــــــــــــــــــــــكاظ /انـــــ ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــــ

ــــــمدىمكاض ي  .6 ـــــــــــــــ ــــــــت اظخئىاف غمــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــولُ /انــــ  هــــــــــــــــــً ًاظين هىاهٍشـــــــــــــــذ محي الذًــــــــــ

ــــــمدىمكاض ي  .7 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــت اظخئىاف غمــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــلُمان اؼـــــــــــــــــــــدمحم ظ /انـ ـــ ـــــــــــــــ  ىس ــــــــــــــــــخُان الضمــــــــــــــــــ

ــــــــمدىمكاض ي  .8 ـــــــــــــــ ــــــــــت اظخئىاف غمــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــغبذالشخُ /انــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــم غلي ظلُم املػاًطـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمكاض ي  .9 ـــــــــــــــ ــــــــت اظخئىاف غمــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــى ظامذ ظـــــــــــػىد العجلىهــــي  /انــــــــ ـــــــــــــــ  مصطفـــــــــــ

ـــــمدىمكاض ي  .12 ـــــــــــــــ بُتالاظــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــ ــــين غبذهللا غباط أبى العـــــــــــــــــــــــــمً  /ـــخئىاف الضٍش  خعـــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

 
 

 

 مؼ الخاصة وحتى الخامدة: الجرجاتترفيعات  (9
 

ــــــــــــــاظدىــــو   ألخيام املـــادة )ـــــــــــــــ
ً
وحػذًالجـــــــه، كشس  0214لعىـــت  (09( مً كاهىن اظخلالٌ اللضاء سكــم )18ادا

خ  املجلغ ئجشاء الترفُػاث اللضائُت الخالُت ور  مً جاٍس
ً
 : 1/8/0202لً اغخباسا

:
ً
ـــــــــــــــــــؼ العادة اللضاة الخالُت أظماؤهم ئلى أدهــــــ أوال ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــى مشبــىط الذسجت الخاصــــــــــــــت :جشفُـــــــــــــــــــــــــــ  -ـــــ

ــــ .1 4422  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــاساللاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــي املػــــــــــــــ ــــــــخاصم وػُم ٌػلىب الصم /ـــــــــــ ـــــــــــــــ  اديــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .0 4422  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــصالح مدمىد ًىوغ غضُ /انــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .3 4714  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــظلمان اللشالد.غبذاملحي اظلُم  /انــ

ـــــــــــــد.ظػذ مفلح خالذ الل سئِغ مدىمت غمــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُت اللاض ي/ .4 4713   ىصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .5 4712  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هـــــــــد.خالذ سضىان اخمذ العمامػ /انــ

ــــــــــــــــاًىب ظالم فالح العىاغ سئِغ مدىمت اسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُت اللاض ي/ .6 4443  ـــــــــــــــ  يرــــــــــــــــــــ

م خلُل الحعب سئِغ مدىمت العلـــــــــــــــط الابخذائُت اللاض ي/ .7 4212   انـــد.نهاد غبذالىٍش

ـــــــــــــمدىمت اظخئىاف مػكاض ي  .8 4422  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ؽل الطشاوه دمحم اخمذ /انــــــــــــ ــــــــــهَى  هـــــــــــــــ

ــــــ .9 4722  ــــــــــــي املػــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــاس/اللاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــخامذ غلي الضمطه  ـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ  ىس ــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .12 4722  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــمؽشف دمحم مدمىد بني هاه /انــ

ــــــاظخئىاف غممدىمت كاض ي  .11 4437  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  شابػهــضُف هللا الض غبذالحافظخعين  /انــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .10 4411  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــاًمً ظالم مفلح الجػاف /انــ ـــــــــــــــ  شهــــــــــــــــــــ

بُمكاض ي  .13 7447  ـــــدىمت الاظخئىاف الضٍش ـــــــــــــد.دمحم خلُفه مىاوس الىػُ /تــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .14 7442  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ذ الذبىب /انــ ــــخالذ غبذهللا غٍى ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــجماٌ اهشم فىصي الشداً سئِغ مدىمت املفــــــــــــــــشق  الابخذائُت اللاض ي/ .15 7442  ـــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــــــــــ

ـــشي كاض ي  .16 7443  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــاهىس خعً دمحم ابى غُ /مدىمت الجىاًاث الىبــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ذــــــــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .17 7472  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــامُل فالح خمىد الشواؼ غمــــــــــــ ـــــــــــــــ  ذهـــــــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .18 7477  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــض اًمً دمحمابشاهُم بذس الغ /انــ  اوي ــ

ـــــــــــــــمدىمت الجىاًاث الىبكاض ي  .19 7474  ـــــــــــــــ  هـــــــــــــــغماد ًاظين غبذاللادس خطاًب /شي ــــــــــــــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــــــــــــمدىمت الجىاًاث الىبكاض ي  .02 7477  ـــــــــــــــ ــــكاظم دمحم صال /شي ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ذ ابى داوودــــــــــــ

ـــــــــــــــــاملحىمكاض ي  .01 7472  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــت الاداٍســــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــهضاٌ خعً اخمذ املىم /تـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  نيــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــمدىمت اظخئىاف الجمكاض ي  .00 7477  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاخمذ دمحم اخمذ الخ /اسنـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  شنــــــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .03 4227  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذمشوان مىيٌز صاهي الشؼ /انــ  انـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــمىس ى اخمذ ابشاهُم مل عجلـــــــــــــىن الابخذائُت اللاض ي/سئِغ مدىمت  .04 7722   ذاديـــــــــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .05 7222  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــدمحم غبذهللا غِس ى الخطُ /انــ

ـــــــــــاظخئىاف اسب  مدىمتكاض ي  .06 7472  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــهمش فاًض خمذان العػاً /ذــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ذةـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــاملحىمكاض ي  .07 7473  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــت الاداٍســــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــظطام مؽهىس فاًض املجال /تـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــ

ـــض/ .08 7422  ـــــــــــــــ ـــــاًاد صبحي خمِغ الحىبل كاض ي املىخب الفني ملحىمت الخمُُـــــــــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .09 7427  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ م الفاغ كاض ي مدىمت غمــــــــــــ  سيــــــــــى سائذ ابشاهُم غبذالىٍش

ـــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .32 7424  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــغمش مدمىد اخمذ غزاسب غمــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــ

 ذوطــــــــمدمىد غبذالشخمً مىس ى ال ان الابخذائُت اللاض ي/ـــــــــــغممدىمت سئِغ جىفُز  .31 7427 

 

:
ً
ـــــــــــــــــــؼ العادة اللضاة الخالُت أظماؤهم ئلى أدهــــــ زاهُا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــى :جشفُـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــى مشبــىط الذسجت ألاولـــــــــــــــ  -ـــــ

ـــــــــــــــمدىمت الجىاًاث الىبكاض ي  .1 0641  ـــــــــــــــ ــــــــــــــغلي دمحم غبذ الجال /شي ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ىديـــــــــــــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .0 1684  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  ًــــــــــــــــــــــــــــاملحادًًاظش خلف مصطفى  كاض ي مدىمت غمــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .3 0760  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــظلُمان فالح خلُل الهىاوؼ كاض ي مدىمت غمــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــ

شي غبذالحافظ  الىبري اللاض ي/  اثـالجىاً معاغذ هائب غام .4 0512   مدمىد مىيٌز الغٍى

ـــان الابخذائُت/ .5 0654  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــغصمذ هاًل جىفُم املجال كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــ

ــــــمدىمت اظخئىاف غمكاض ي  .6 0615  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــغماس ًاظش سؼُذ الحم /انــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىدـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــاملف كاض ي مدىمت .7 0174  ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــغامش دمحم جبر الػخ الابخذائُت/ شق ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ىمــــــــــــــ

ــــــــــــــدمحم هؽام دمحم حج /مدىمت الؽشطتاللاض ي املعمى للػمل لذي  .8 0671  ـــــــــــــــ  اصي ـــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .9 0589  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــدمحم ظالمه دمحم غشبُ غمــــــــــــ ـــــ  اثــــــــــــــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــــــــــــمدىمت الجىاًاث الىبكاض ي  .12 0542  ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــالخالًلدمحم غبذهللا مدعً  /شي ــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــغم مذعي غام .11 0649  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــخعً ظالمه غطاهللا الغٍى اللاض ي/ انـــــــــــــ  شي ـــــــــــــــــــ

ــــــــــذكاض ي مدىمت  .10 0659  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــاخمذ مدمىد دمحم ابى كم الابخذائُت/ اسبــــــــــــــ  شـــــــــــــــــــــ

ــــــــاء الابخذائُت/ .13 0445  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــابشاهُم ظلُمان مطمأمىن  كاض ي مدىمت الضسكــــــــــــ  شــــــــــــــــــــ

ــــــــمدىمت غمــ جىفُز كاض ي .14 1788   ضينـــــــــــــزائش ظالم غبذالشخمً املبُ ان الابخذائُت/ــــــــــ

ـــان  .15 0519  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ لم داًم الضب الابخذائُت/كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ـــهُثم ظٍى ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ًـــــــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .16 0118  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  اٌػهـــــــــًاظين دمحم اظماغُل الشف كاض ي مدىمت غمــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .17 0743  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  فاجً ظلُمان غبذاملػطي الشواؼذه كاض ي مدىمت غمــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .18 0535  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــدمحم مدمىد مىيٌز املىاصُ كاض ي مدىمت غمــــــــــــ  شـــــــــــــ

ــــــــــــذ الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .19 0496  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ اد صاًل اسؼُذ الجشاً اسبــــــــــــــ ــــــــــــٍص ـــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــــــــ

بُكاض ي  .02 0552  ـــمدىمت الاظخئىاف الضٍش ـــــــــــــــ ـــــــد.دمحم غالب غبُذ الضم /تــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىس ـــ

ـــــــمدىمت الجىاًكاض ي  .01 0526  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــهالفي ظػذي دمحم ابى جاً /اث الىبري ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .00 0741  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  ذ دسوصهــــــــــــــــــــــــاظامه هاصشالذًً ساؼ كاض ي مدىمت غمــــــــــــ

ــــــــشي اللاض ي/ الجىاًاث مذعي غام .03 0492  ــــــــصالح دمحم خعين الطال الىبــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــالضسك كاض ي مدىمت .04 0656  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــمزهىس كبالن غبذهللا الل الابخذائُت/ اءــــــــــــ  ىصيـــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــغم مذعي غام .05 4276  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  مدمىد غبذاللادس ابشاهُم الصمادي اللاض ي/ انـــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .06 4278  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــسائذ دمحم اخمذ الام غمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  يرـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــشي اللاض ي/ الجىاًاث مذعي غام .07 4282  ــداوود اسحاق ابىغاسحم  الىبــــــــــــــــــــ  ىضـــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .08 1373  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــهائل اسؼُذ خامذ الػم كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىػـــــــــــ

ــــــــــــذ الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .09 4280  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ م مدم اسبــــــــــــــ ــــــخعام الذًً غبذالىٍش ـــــــ  ىد غبُذاثــــ

ــــــــمدىمت جىفُز كاض ي  .32 4284   غبذالشخُم اخمذ اسؼُذ اليلىب ان الابخذائُت/غمــــــــــــ

ــــالعلكاض ي مدىمت  .31 4285  ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــصالح جمُل فهذ الؽىابى الابخذائُت/ طـــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــان الابخذائُت/ .30 4580  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ اخى خالذ خمذ فشخان كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ــــــالٍش ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــان الابخذائُت/ .33 4583  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  ىطــــــــــــــمىاٌ واصف غبذ الغني ؼم كاض ي مدىمت غمــــــــــــ

ــــــــــــذ الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .34 4584  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدمحم غلي صحً غبُ اسبــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ  ذاثـــــــــــ

ــــــــــــــغم مذعي غام .35 4585  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدمحم غلُان خالذ الخضاغل اللاض ي/ انـــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــ

ــــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .36 4587  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  فــــاخمذ غبذ املحعً اسؼُذ الػفُ غمــــــــــــ

ــهائب غام  .37 4589  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــهاصش طشاد ظػىد اللاض ـــــذ اللاض ي/اسبــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــ

ـــــــــ .38 4591  ــــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــد.امل صبحي صادق ابى غب ـــــ  ُذـــــــــــــــــ

 

:
ً
ـــــــــــــــــــؼ العادة اللضاة الخالُت أظماؤهم ئلى  زالثا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــى مشبــىط الذسجت الثاهُــــــــــــــــــــــــــــــــــت :جشفُـــــــــــــــــــــــــــ  -أدهـــــــــــ

ــــــــــــغممعاغذ هائب غام  .1 0524  ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــمىفم غُذ غلل الجب اللاض ي/ انـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىس ـــــــــــــــــــــ

م خمذ الغ اللاض ي/ تـــــــــــــمدىمت صلح البادًت الؽمالُمذعي غام  .0 3265  ــــــــكِغ غبذالىٍش  ضاوي ــــــــــــــ

ــــــــــــمدىمت صلح الىكاض ي  .3 0752  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــابشاهُم الذهِعفاًذ خلُفه  / شنـ  اثـــ

ـــــان الابخذائُت/ .4 1268  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  غبذالحفُظ غبذاملػطي ظلُم اللبُالث كاض ي مدىمت غمــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .5 0195  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــمىاٌ صالح مطلم الهباهب غمــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــ

ـــــــــــــمدىمت صلح الػلبكاض ي  .6 0403  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــاهىس فاًض ظالمه الل /هــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ  ىصيــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــالطفُل كاض ي مدىمت .7 1226  ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــجماٌ مضغل غُاد الهىٍم الابخذائُت/ تــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  لــــــــــــ

ـــــــــــــــــالجم كاض ي مدىمت .8 1183  ـــــــــــــــ م ابيُه الػ الابخذائُت/ اسنـــــــــــــ ـــــــــظمُذ اهٍش ــــــــــــــــــــــ  ذوانـــــــــــــــــ

ـــــالضسك مذعي غام .9 1087  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــظمير فالح دمحم الشواؼ اللاض ي/ اءــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــالى كاض ي مدىمت .12 0510  ــــــــــــ ـــــــــــــــ  مصطفى غاًذ مصطفى الصبُداث الابخذائُت/ شنـــــــــــــــــ

بُكاض ي  .11 1435  ـــــــــــمدىمت البذاًت الضٍش ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  احـــــــــطالٌ غبذالحمُذ غبذسبه صب /تــــــــــــــــ

ــــــــشي اللاض ي/ الجىاًاث مذعي غام .10 0359  ـــــــــــاللض دمحم اخمذ فالح الىبــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ  اهــــ

ـــكاض ي مدىمت الى .13 3248  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــغضام فالح دمحم املػاًط شن الابخذائُت/ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/كاض ي  .14 0796  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــبضغه ظهم خابغ املجال مدىمت غمــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .15 5019  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــغاطف فهذ مفلح املغاٍس غمــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ضــــــــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ــــــــــــا .16 0852  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــاس/للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــي املػــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــظمير دمحم هصش املحادً ـــ ــــــــــــــــــــــ  ًــــــــــــــــــ

ـــــمػ كاض ي مدىمت .17 4594  ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  الينــــــــمشوان غبذهللا فالح الطُىس الخخ الابخذائُت/ انــــــ

ــــــــشي اللاض ي/ الجىاًاث مذعي غام .18 5051   ذاثــــــــــــــــــــــمىفم مدمىد ابشاهُم غبُ الىبــــــــــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/كاض ي  .19 5531  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  سباع غبذ اللادس غبذ هللا الىُالوي مدىمت غمــــــــــــ

ــــــــــــــــمدىمت بذاًت اخكاض ي  .02 5530  ــــــــجاهُا ابشاهُم صالح الضغ /ذار غمانــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ  بيـــــــ

ــــش اللاض ي/ .01 5534  ـــــــــغالء غذهان خىا املذاه مذًش وخذة الخخطُط والخطٍى ـــــــــــــــ  اثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــان  .00 5535  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــغىذب ابشاهُم غلله الحم الابخذائُت/كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ـــــــــــــــ  ىدــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــالجم كاض ي مدىمت .03 5536  ـــــــــــــــ  اديـــــاخمذ ابشاهُم غبذ هللا الصم الابخذائُت/ اسنـــــــــــــ

ـــــض/  .04 5537  ـــــــــــــــ  دمحم غبذالشخمً ابشاهُم خضش كاض ي املىخب الفني ملحىمت الخمُُـــــــــــ

ــي ا .05 0493  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــىر/للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــهالٌ خلُف هالٌ الحىام املبػــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــيا .06 3715  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــىر/ للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ذاثــــــــــــــــغمادالذًً مدمىد ابشاهُم العٍى املبػــــــــــــــ

ـــغاسف غلي هضاع ابى غلُ اللاض ي/ ابــــــــــــــــمدىمت صلح سحمذعي غام  .07 0804  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .08 5538  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــغلي ظمير غلي الػ الابخذائُت/ ذــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ضامـــــــــ

ــــــــــــــغم مذعي غام .09 0361  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــدمحم خمذان جُم البذً اللاض ي/ انـــــــــــــ  شاثـــــــــــــــــــ

ــــــج مذعي غام .32 0021  ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  غبذالحمُذ غبذالشخُم خامذ السحُماث اللاض ي/ شػــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــالضسكمذعي غام  .31 5539  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــــــــــــــــجابش غىده غبذ هللا الؽذًف اللاض ي/ اءــــــــــــــ

ــــــــــــــغم مذعي غام .30 5542  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ثـــــــــــــــــاابشاهُم أخمذ ابشاهُم الزًاب اللاض ي/ انـــــــــــــ

ــ كاض ي مدىمت .33 5541  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــيأمل باجغ دمحم غل ــا الابخذائُت/الشمثــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/ .34 3684  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــجالٌ دمحم غاًذ الضغ كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  بيــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/ .35 5540  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــد.مهىذ صاًذ ابشاهُم أبى كم كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ـــــــــــــــ  شـــــــــ

ــــــأًمً مصلح زلجي غبابى اللاض ي/ ُذـــــــــــــــــصلح  بني غب مدىمتمذعي غام  .36 5543  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  هــــــــ

ـــــــــــعجل مذعي غام .37 5544  ــــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  فاثــــــــــــــاخمذ دمحم شحاده الؽذً اللاض ي/ ىن ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــامين غلي خمذ خلُف الابخذائُت/ تـــــــــــــــالشصُف كاض ي جىفُز مدىمت .38 0386  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ  اثـــــــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ــــــــــــمادب مذعي غام .39 5545  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــهضاس ؼاهش جشوي الصشاً اللاض ي/ اــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  شهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــالجم مذعي غام .42 5546  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يــــــــوازم باهلل أظػذ جمُل الغالًِى اللاض ي/ اسنــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــغم مذعي غام .41 0799  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــاظامه دمحم ؼدُىي املؽاكب اللاض ي/ انـــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــ

ـــــان الابخذائُت/ .40 0213  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ اد دمحم غلي املح كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ــــــــــــــــــٍص ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اسبــــــــ

ـــــان الابخذائُت/ .43 5205  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــوفاء صالح مشعي ك كاض ي مدىمت غمــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ  ضق ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــمادب كاض ي مدىمت .44 5547  ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــمشام خلف كاظم املحاظى الابخذائُت/ اــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــغم مذعي غام .45 5548  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ىسيــــــــــــد.أًمً ممذوح دمحم الفاغ اللاض ي/ انـــــــــــــ

ـــــــاسب مذعي غام .46 0178  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــخلذون ابشاهُم غلي الحعُ اللاض ي/ ذــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ًــــــــــــــــ

ــــــــالطفُل مذعي غام .47 0820  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــ  مدمىد غبذالشخمً رًاب الطشاوهه اللاض ي/ تـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــالضسك كاض ي مدىمت .48 5549  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــؼاهش دمحم خالذ بني غِع الابخذائُت/ اءــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىـ

ـــــــــا/ .49 5552  ـــــــــــــــ ــــــــــــــغالب وامل مدمىد امله كاض ي مدىمت صلح غين الباؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  يراثــــــــ

ـــشق الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .52 5551  ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ن ــــــــــــــــى غبذ الىاصش غلي غاسف الذه املفـــ

ــــــــــــمذعي غام الشمث .51 0750  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــعـهاؼم غلي خمذ الح اللاض ي/ اــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ًــــــــــــ

 

:
ً
ـــــــــــــــــــؼ العادة اللضاة الخالُت أظماؤهم ئلى أدهــــــ سابػا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــى مشبــىط الذسجت جشفُـــــــــــــــــــــــــــ  -الثالثـــــــــــــــــــــــــــت:ـــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .1 4236  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ذه غمــــــــــــ  د.امجذ دمحمظػُذ خمضه الؽٍش

ـــــمدىمت صلح جىىب غمكاض ي  .0 3711  ـــــــــــــــ ذه /انـــــــــ  طاسق اخمذ غبذالشخمً الؽٍش

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .3 4614  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــد.لُىا ابشاهُم ًىظف خع غمــــــــــــ ــــــــــــــ  انــــــــــــــــ

ــــــج كاض ي مدىمت .4 6519  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــد. باظمه صوي مدمىد خصاوه الابخذائُت/ شػـــــــــــ  هـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .5 3700  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــفهذ مىىس فضُل الى /اءـــــــــ ــــــــــــــــهـ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ  اســـــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .6 3848  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــهُثم غلي اخمذ الخىال غمــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ذهـــــــــ

ـــــــــــان/مدىمت كاض ي  .7 4383  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــاًمً ظلُم خلُف الؽ صلح جىىب غمـــــــــ ـــــــــــــــ  ىسهــــــــ

ـــشق الابخذائُت/مدىمت  كاض ي  .8 4506  ــــــ ـــــــــــــــ  دمحم مدمىد اظماغُل املعاغذة 2د املفــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .9 4484  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  خاويــــهاوس ي غالء الذًً دمحم الذاغع غمــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .12 5064  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ اد غبذالحمُذ غبذالهادي الحعامُ غمــــــــــــ  هــــــــــــــٍص

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .11 4491  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــــــــــخماده غلُان الُاط الؽذًف الابخذائُت/ ذــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .10 4471  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــغمش ظلُم كاظم املطاسه غمــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  هـــ

ــــــــــاء  .13 7095  ـــــــــــــ ــــــخعام دمحم غلي غلُ الابخذائُت/كاض ي مدىمت الضسكــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ  انــــــــــــــــــ

بُكاض ي  .14 4438  ـــــــمدىمت البذاًت الضٍش ـــــــــــــــ ــــــــــــــــجماهه ظالم اخمذ اللم /تــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اصــــــــــــــــــــــــ

ـــــــاسن اللاض ي/ .15 6524  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــد.دمحم ظالمه غِس ى بني ط مذعي غام الجمــــــــــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .16 6551  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  ىػـــــــــــد. ابشاهُم ظمير دمحم الػم غمــــــــــــ

ــــــــــــمدىمت صلح عجلكاض ي  .17 6531  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ذيــــــــــــــاؼشف صبحي غبذهللا الحمُ /ىن ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــاملف كاض ي مدىمت .18 6514  ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــمػين غلي دمحم الىص الابخذائُت/ شق ـــ ــــــ ـــــــــــــــ  يراثــــــــــــ

ــــــــــــــمدىمت صلح غشب غمكاض ي  .19 4497  ـــــــــــــــ ـــــــــهماٌ خىا وهذان العمشدل /انـــــــــــ ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .02 4604  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــاؼشف داود ظلُمان صاف غمــــــــــــ ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــ

ــــــج كاض ي مدىمت .01 6500  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  بــــــــــــغبذ هللا خمِغ دسوبي الخطُ الابخذائُت/ شػـــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .00 4394  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــدمحم خمىد غبذ هللا الطشاوه /انــ

ــــــــــــــــي املػـا .03 6513  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــاس/للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــهبه مضش دسوَؾ البُط ـ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  اســــ

ـــــــاسن اللاض ي/مذعي غام  .04 4464  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــاهصاف ظمير شحذه ابى مُال الجمــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي ا .05 6506  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــىر/للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــبؽير غبذالعالم ظالم اللشال املبػــــــــــــــ  هــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .06 6532  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  يـــــــــــــــاماوي غبذالشخُم مطلم املجال غمــــــــــــ

ــــــــــــــــــــمدىمت الشمثكاض ي  .07 6530  ـــــــــ ــــــــــــاظماء جمُل اخمذ ظالًم الابخذائُت/ اــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــ

ــــــــــــذ مدىمت  كاض ي  .08 6502  ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــسؼا وخُذ غبذاملجُذ الخطُ الابخذائُت/اسبـــــــــ  بـــــــــــــــــــ

 اثــــــــــخالذ ؼدُىي دخُل هللا اللٍش الضسكاء الابخذائُت/مدىمت كاض ي جىفُز  .09 4994 

ــــــوظام جىفُم جبر خصاوه غمــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي جىفُز  .32 6557  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ

ــــــــــــذ الابخذائُت/مدىمت  كاض ي  .31 3699  ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــسباب ولُذ مدمىد الب اسبـــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  غــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .30 6525  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  هــــــــــظىُىه مىس ى ظلمان الحعامُ غمــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ــــاًىاط دمحم اخمذ الػم /ىاس الؽمالُتــمدىمت صلح الاغكاض ي  .33 6507  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــ  شي ـــــــــ

ــــــــــــــــت الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .34 5041   هــــــــــــــــــد.غامش مذهللا مدمىد الىىاٌع الشصُفــــــــ

ــــمدىمت صلح غين الباؼكاض ي  .35 6520  ـــــــــــًضن ظمير دمحم الشط /اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــ  شوطــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــت الابخذائُت/ كاض ي مدىمت .36 5039   ُماثــــــــــغبذالحلُم غاٌؾ غبذهللا غل الشصُفــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .37 4489  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــًىظف ؼىقي دمحم هاف غمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ؼـــــــــــــــــــــــ

 ػُذيــــــامامه غبذالشخُم غبذالشخمً الص /انــــــــــــــــــــمدىمت بذاًت اخذار غمكاض ي  .38 5215 

ــي ا .39 6570  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــىر/للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــخمضه ولُذ مصطفى كى املبػــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  اهــــــــ

ــــــــــمدىمت صلح الطفُلكاض ي  .42 5218  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ذاهُس  /هــــــــــــــــــــــ م الٍض  ًــامي فشخان غبذالىٍش

ـــــمدىمت صلح جىىب غمكاض ي  .41 6508  ـــــــــــــــ ـــــــاًمان غاصي خعً الػطُ /انـــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .40 6548  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــفشح خعين ًىظف غضِب /اءـــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .43 4388  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  مذــــــــغبذ الحىُم اسحم غبذ الهادي الح غمــــــــــــ

ــــــــــــمدىمت صلح الشصُفكاض ي  .44 6509  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــامىه دمحم غبذ هللا الشبابػ /تـــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .45 6501  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــسائذه خمىد غلي الفاغ /اءـــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىسيـــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .46 4625  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــدًاال ؼفُم اخمذ غبُ غمــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ذاثـــــــــــــــ

ـــــــان الابخذائُت/مدىمت كاض ي  .47 6540  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــغثمان ابشاهُم مدمىد بني ط غمــــــــــــ  هــــــــــــــ

ــــــــــــــــغم مذعي غام .48 4558  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــغلي ابشاهُم ًىظف الخضُ اللاض ي/ انـــــــــــــ  شي ــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــمادب كاض ي مدىمت .49 4551  ـــــــ ـــــغاده مدمىد غاًذ الضغب الابخذائُت/ اــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــ

ب مذعي غام .52 6553  ـــالضٍش ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــسوال غبذهللا دمحم الجشاج اللاض ي/ تـــــــــــــــــــــــــــــــ  شهـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .51 6574  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــالذٍوهادًه اخمذ جمُل  الابخذائُت/ ذــــــــــــــ  شي ــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــمدىمت صلح الىظطُكاض ي  .50 6522  ـــــــــــــــ ذ مدمىد سجاء هىافل /تــــــــــــــــــــــ ــــــًٍض ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .53 6523  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــايهاب جمػه سبُؼ العُ /انــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىفــــــــــــ

ـــــــغم كاض ي مدىمت .54 6527  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــي سخد.مشام دمحم غل الابخذائُت/ انــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اٌــــــــ

ــا .55 6565  ـــــــــــــــ ــي املبػــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــىر/للاضــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــدمحم غبذهللا غاًف الخىال ـــــــــــــ  ذهــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .56 6526  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــد.وظً ماصن صاًذ اللشغ الابخذائُت/ ذــــــــــــــ ـــــــــــــــ  انـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .57 6541  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــغلي خمذ غبُذ الػشك الابخذائُت/ ذــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ  انــــــــــ

ـــــــغم كاض ي مدىمت .58 6552  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــمدمىد غىاد الخشابؽاظشاء  الابخذائُت/ انــــــــــــ  هـــــــــــــــ

ذ هضاٌ هاًف الؽلب الىبــــــــشي اللاض ي/ الجىاًاثمذعي غام  .59 6550  ـــــٍص ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــمدىمت صلح دًش غكاض ي  .62 6544  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــظػذ بؽاس ظالم الخ /الـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــ  لــــ

ـــــــــصفىاص دمحم هالٌ الحاً يز/ــــــــــــكاض ي املىخب الفني لذي مدىمت الخمُ .61 4409   ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــان/ .60 6537  ـــــــــــــــ ــــهىاء جمُل خافظ ابى خمذً كاض ي مدىمت صلح ؼماٌ غمـــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــ

اض ابشاهُم معػ يز/ــــــــــــكاض ي املىخب الفني لذي مدىمت الخمُ .63 6535  ـــــــــــــمنى ٍس ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ىدـــ

ــــــــــــــمدىمت صلح غشب غمكاض ي  .64 4477  ـــــــــــــــ ــــــهبه غذهان غاسف جػف /انـــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  شــــــــ

ـــــــــــهبه ظالم اخمذ ابى جماغ الابخذائُت/ مانــغ كاض ي جىفُز مدىمت .65 6543  ـــــــــــــــ  هـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمت صلح بني هىاهكاض ي  .66 6560  ـــــــــــــــ ــــــــــخاصم اخمذ مدمىد ؼل /هـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ى

ــــصالح ابشاهُم اخمذ خع الابخذائُت/ انـــــــــــــمــغ كاض ي جىفُز مدىمت .67 6547  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ  ًــــــــــــــــ

ـــــــــــــــان / .68 6564  ذ دوجان الخضاغل كاض ي مدىمت صلح جىىب غمـــــــــ ــــــــــطالٌ ٍص ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــسائذ بطشط خىا غشج الىبــــــــشي اللاض ي/ الجىاًاثمذعي غام  .69 4382  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  انـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــمؽهىس خلف غطُه البره الابخذائُت/ ذـــــــــــاسب كاض ي جىفُز مدىمت .72 6554  ـــــــــــــــ  اثــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــاسب مذعي غام .71 6555  ــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــاملػتز باهلل دمحم اخمذ الػباظ اللاض ي/ ذــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــمدىمت صلح الىكاض ي  .70 6546  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  د. مجذولين غبذاملجُذ غبذاملهذي املخاجشه /نش ـ

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .73 6538  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــخلىد خعني ظالم صىالح الابخذائُت/ ذــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .74 6578  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  د.غبذالشخمً هضاٌ دمحم الىصيراث /انــ

ــــــــــــــمدىمت صلح غشب غمكاض ي  .75 4861  ـــــــــــــــ  شاثـــــــــــاًىاط ظىذ غبذالجلُل املهُ /انـــــــــــ

ـــــــمدىمت صلح الىكاض ي  .76 6561  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــمشام جمػه مدمىد الاغ /شنـ ــــــــــــــــــــــ  ىاثــــ

ــــــــــمدىمت صلح اللصكاض ي  .77 3746  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــــــــــــالسحُممػين خلف مدمىد  /شـــــــــــــــ

ــــــــــــــمدىمت صلح غشب غمكاض ي  .78 6562  ـــــــــــــــ ـــاًمان غبذ املجُذ غلي الػ /انـــــــــــ ـــــــــــــــ  ضامــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .79 5235  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــغالُه دمحم اخمذ الحم /انــ ــــــــــــــــــــــ  ذـــــــــــــــــــ

ـــــمدىمت صلح ؼماٌ غمكاض ي  .82 6566  ـــــــــــــــ م الزه /انـــــــــــ  ُباثـــــــــد.غلُا غعان غبذالىٍش

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .81 6572  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــهبه غاصي دمحم املىمى /انــ ــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ  يـــــــــــ

ــــــــــــــمدىمت صلح مادبكاض ي  .80 6512  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ؽهـــــــــــفاجىه غبذالشخُم غبذالىبي كٍش /اــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــذ الابخذائُت/ .83 6503  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــمىاٌ مدمىد غلي معامل كاض ي مدىمت اسبــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  هـــــ

ـــــــــــــمدىمت صلح غشب غمكاض ي  .84 4618  ـــــــــــــــ ـــظهير مىس ى دمحم اب /انـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ  ىداسي ــــــــــــــــــ

ـــــــط الابخذائُت/كاض ي مدىمت  .85 6518  ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــمِعاء غماد جمُل ابى دً العلـــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــ

ــــمدىمت صلح ؼشق غمكاض ي  .86 6504  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــسودًىا اهشم هجُب غبابى /انـــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هـــ

ـــــــــكص ي صهير غبذهللا املص /شي ـــــــــــــــــــــــمدىمت اماهت غمان الىبكاض ي  .87 6558  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  شي ـــــ

ـــــمدىمت صلح ؼماٌ غمكاض ي  .88 6533  ـــــــــــــــ ـــبُان مهذي خلُل الػم /انـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  شاثـــــــــــــ

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .89 6521  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــولُذ خىم اخمذ مهى الابخذائُت/ ذــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اــــــــــــ

ـــــــاخمذ ًىظف اخمذ مداظى /اــــــــــــمدىمت صلح غين الباؼمذعي غام  .92 6536   هـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــمدىمت صلح ؼماٌ غمكاض ي  .91 6576  ـــــــــــــــ ــبُان جهاد صالح الػخُ /انـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  بيـــــــــــــ

ــــــــمدىمت صلح دًش غكاض ي  .90 3694  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــخلذون جالٌ غلي غىُم /الـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .93 6545  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــهفى فخحي امين ؼطى /انــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  اوي ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــالشصُفمدىمت صلح كاض ي  .94 6563  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــغذًش ظمير سضا أبى ظُ /تـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .95 6510  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــبذًىي ابى دلدمحم كالط  /اءـــــــــ  ىــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــاًاد اخمذ خضش خع /يــــــــــــــــــــــــمدىمت صلح املضاس الجىىبكاض ي  .96 5047  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ  انــــــــــــــــــ

 هــــــــــــــــــــــظائذ ؼشاسي غاطف البُاًض /يـــــــــــــمدىمت صلح املضاس الجىىبمذعي غام  .97 6517 

ــــــــــــــمدىمت صلح غشب غمكاض ي  .98 6549  ـــــــــــــــ ــــــمػار ظمير دمحم خىام /انـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــمدىمت صلح الؽىبكاض ي  .99 6516  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ابـــــــــــــــــالفُصل ظلطي ابشاهُم الزً /ًــــــــــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح مػكاض ي  .122 6577  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ذ اهىس جذوع املؽاغل /انــــ ــــــٍص ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــعجل كاض ي مدىمت .121 6539  ـــ ـــــــــــــــ  شـــــــــــــــغبذهللا صالح غبذهللا بني غام الابخذائُت/ ىن ــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

 بـــــــــــــــغبذالشخُم الخطُسائذ اخمذ  /شي ـــــــــــــــــــــــمدىمت اماهت غمان الىبكاض ي  .120 6534 

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .123 7092  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــغماد طه فالح ؼه /انــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ابـــــــــــ

ــــــــمدىمت صلح الجُكاض ي  .124 7091  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اسي ـــــــــــــــــــمدمىد ًىوغ أخمذ غبذالب /ضهــــــــــــــــــــ

ــــــــــمدىمت صلح املفكاض ي  .125 7090  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ض الطػاه ظاطؼ هاًل /شق ـــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــغبذالػٍض

ـــــــــــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .126 7093  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــابشاهُم خاصس فالح الخَشؽ /اءـــــــــ ــــــــــــــ  هــــــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .127 7094  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــهذي أخمذ مىس ى الػم /انــ ــــــــــــــــــــــ ــ  شاثـــــــــ

ــــمدىمت صلح ؼشق غمكاض ي  .128 7097  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــظامُه غلي مصطفى املغشب /انـــــ ــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ

ــــمدىمت صلح الىكاض ي  .129 7098  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــخابغ دمحم خامذ اللض /ىسةـ ــــــــــــــــــــــ  اةـــــــــ

ـــــــمدىمت صلح الىكاض ي  .112 7099  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  شاثـــــــــــــاظماغُل مىس ى ؼلُان البذً /شنـ

ـــــــــــــــاسب كاض ي مدىمت .111 7322  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــطالٌ اخمذ غلي الفٍشد الابخذائُت/ ذــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  اثـــ

 

:
ً
ـــــــــــــــــــؼ العادة اللضاة الخالُت أظماؤهم ئلى أدهــــــ خامعا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــى مشبــىط الذسجت جشفُـــــــــــــــــــــــــــ ــــت:ـــــ ـــــــــــــــ  -الشابػــــــــــــــــــ

ـــــــــمدىمت صلح العلكاض ي  .1 4486  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــظىصان دمحم ابشاهُم ظال /طــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــغم مدىمت صلح ؼماٌكاض ي  .0 7237  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــغاده دمحم غاصي خشبي ابى غم /انـــــــــــ  شـــــ

ـــمدىمت صلح غمكاض ي  .3 7826  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــد.غماد غبذهللا دمحم الػ /انــ  ذوانـــ

ـــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .4 6087  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــمجذي غبذهللا خعً غٍى /اءـــــــــ  غـــــــــــــــــــــــــ

ـــمدىمت صلح الشصُفكاض ي  .5 6556  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اثــــــــظىصان هماٌ غبذالشصاق خَشع /تـــــــــــــــ

ــــــماسلين سائذ ابشاهُم حجاٍص يز/ـــــــــــــــــكاض ي املىخب الفني لذي مدىمت الخمُ .6 6559  ـــــــــــــــ  ًـــــــــــــــــــــ

 

:
ً
ـــــــــــــــــــؼ العادة اللضاة الخالُت أظماؤهم ئلى أدهــــــ ظادظا ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــى مشبــىط الذسجت الخامعــــــــــــــــت :جشفُـــــــــــــــــــــــــــ  -ـــــ

ــــــــــــمدىمت صلح جىىب غمكاض ي  .1 8344  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ م الحعام /انـــــــــ ــــــــغىده اخمذ هٍش ـــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــ

ـــمدىمت صلح غمكاض ي  .0 8345  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  ادةـــــــــــــمدمىد ًىظف مصطفى الٍض /انــ

ـــــــــغاسف وامل غاسف جماخى /شاءــــــــــــــــالبخ -وادي مىس ىمدىمت صلح كاض ي  .3 8346  ـــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح غين الباؼكاض ي  .4 8347  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــغضه غذهان ابشاهُم الؽام /اــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــــــــــمدىمت صلح غمكاض ي  .5 6114  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ .6 /انــ ــــــــ  ــــشودد. دمحم غمش ًىظف الػـــــــ

ـــــــــــــــــمدىمت صلح الشمثكاض ي  .7 8348  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــظػذ غىاد فشدوط الؽشف /اـــــــــــــــــــــــــ  اثــــــــــــــــــــ

ــــمدىمت صلح الػلبكاض ي  .8 8349  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــفادي غىاد مدمىد ابىكط /هــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  امـــــــــــــــ

ــــصاًذ غبذهللا دمحم غظم /تـــــــــــــــــــــــمدىمت بلذًت ألاغىاس الجىىبُكاض ي  .9 8352  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  اثـــ

ـــــــمدىمت صلح الضسككاض ي  .12 8351  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــظهم خالذ ظلُمان اب /اءـــــــــ ــــــــــــــــــــــ  سدنى ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــمدىمت صلح  بني غبُكاض ي  .11 8350  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــكاظم دمحم فالح الػ /ذـــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ىداثــ

ــــــــــمدىمت صلح جكاض ي  .10 8353  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــظىظً هماٌ ًىظف غشاًب /شػــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح اسبكاض ي  .13 8354  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــغالء اخمذ مفلح املػاه / ذــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــ

ـــــــــــمدىمت صلح اسبكاض ي  .14 8355  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــدمحم جمُل دمحم الػباه /ذــــ ـــــــ  شهـــــــــــــــ

ـــــمدىمت صلح املفكاض ي  .15 8356  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ م اخمذ املص /شق ــــــــــ ـــــــــــــهشم غبذالىٍش  شي ـــــــــــــــ

ـــمدىمت صلح غمكاض ي  .16 8357  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  شاثـــــاخالم دمحم مصطفى الىصُ / انــ

ـــــــــــــمدىمت صلح ؼماٌ غمكاض ي  .17 3845  ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــماهش ظلمي دغمان الىُ /انـــــــــــ ـــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــمدىمت صلح غمكاض ي  .18 8358  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــوائل جشوي ظالم غىُ /انــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ  ضاثـــــــــــ

 

 جىلالث سؤظاء مدىمت اظخئىاف ئسبذ ومػان:  (3
 

وتعجيالتـــــو،  9112( لدشـــــــة99( مؼ قانؽن استقــالل القزـــاء رقػ )91واستشــــادًا ألحكـــام الســـادة )
ػ ــــػ بجرجاتيـــــة أسساؤىـــــة لمدــــادة القزــــاة التاليـــراء تشقــــــالت قزائيـــــــــــــــــــــــإج ســـــــــقـــرر السجمــ

 :19/7/9191 خـــــــؼ تاريـــــــارًا مـــاعتب غــــػ وذلـــورواتبي
  

 ـز.ــة التسييقاضيًا لجى محكسـ غربي مرطفى السعايطةـيج/ نقـــل رئيس محكسـة اســـتئشاف معان الد .1
 ـز.ــــسـة التسييقاضيًا لجى محك ؽشـؽر البطـمحسؽد مشرـج الديج/ ـــــــتئشاف إربنقـــل رئيس محكسـة اس .9
 ــتئشاف إربج.ـرئيدًا لسحكسـة اس ػـــــــام دمحم ابؽغشيـــــــــــعرــيج/ ـــز الدــــــــــــة التسييــــــل قاضي محكســـنق .3
 ان.ــــتئشاف معــــــرئيدًا لسحكسة اس دمحم حدؼ الدحيساتة العامة اإلداريـة الديج/ ـــــل رئيس الشيابـــــنق .2

 

 جىلالث اللضاة واملذغين الػامين:  (4
 



 

 
 

  

 

 
 

 

 :
ً
 ألخىـــام املـــادة )أوال

ً
وحػذًالجـــــه، كـــشس  0214( لعىـــــــت09( مً كاهىن اظخلــالٌ اللضـــاء سكم )01اظدىــــادا

ــم  املجلـــــــــــغ ئجـــــــشاء جىلــــــالث كضائُــت للعــــادة اللضــــاة الخالُــــــت أظماؤهــــــم بذسجاتهـــم وسواجبهــ

ــخ  ــــــــ  مــــً جاٍس
ً
 :  4/8/0202ورلـــً اغخبـــاسا

ــــــت اظـــــخئىاف  .5 983 ــــــل كاضـــــ ي مدىمـــــــــ ـــــــشاًــغمـــــان العـــــُذ/ سجـــــا صـــــالح غلـــــي خللـــــي الؽــهلـــــــــــ شي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــت الػلُ  لذي املحىمت إلاداٍس
ً
 . اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ب .6 889  لـذي اللاض ي  ُتهلل سئِغ مدىمــــت الاظخئىاف الضٍش
ً
ـــــــش كاضـُا العُذ/ دمحم غلي خعً الضغاٍس

 . ــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدىمــــــــــــــت الخمُُـــــــــــــــ

ـــــــت الػلُ .7 1068 ــــــــــ ـــــــت إلاداٍس ـــــــهلــــــل كاضــــــ ي املحىمـــــــــ ف هــــــاًف ابــــــشاهُم الخؽاؼىــــــــــــــــــــ ـــــــا العــــــُذ/ دمحم ؼــــــٍش ه ــــــــ

 لذي مدىمــــــــــــــت الخمُُـــــــــــــــ
ً
 . ــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ــــــت إلا  .8 1464 ــــــت الػلُـــــا العـــــُذ/ ًدبـــــى ظـــــلُم مصـــــطفى أبىغُهلـــــل كاضـــــ ي املحىمـــــــــ ــــــــــ ـــــداٍس ـً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لذي مدىمــــــــــــــت الخمُُـــــــــــــــ
ً
 . ــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــالعـُذ/ هاًـل دمحم غاًـذ الػم اللاضـ ي شي ــــهلل سئـِغ مدىمـــــــــــــــــت الجىاًــــــــــــــــاث الىب .9 1541
ً
ـــــــــشو كاضـُا

 . ــضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذي مدىمــــــــــــــت الخمُُـــــــــــــــ

دـهلــــل كاضــــ ي مدىمــــــــــــــــــــت اظــــــــــــــــخئىاف غمـــــــ .12 0347  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العــــُذ/ غــــذهان دمحم فــــإاد فٍش
ً
اث كاضـــــُا

ت الػلُـــــــلذي   ـــا.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملحىمت إلاداٍس

ىٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــلا ـــــــــض العــــــــــــــُذ/ سصق اظــماغُل أخمذ ابىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت الخمُُـــــ .11 0356

 ملحىمت الجىاًـــــــاث الىــبــــــــــ
ً
 شي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئِعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللاضــــــــــي العُذ/ دمحم صاهش أخمذ الخىالــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهائب غام مػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل  .10 1468
ً
ــــذة كاضُا

 .انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذي مدىمت اظخئىاف غمـــــــــــ

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشي العُذ/ ابشاهُم خلُل غمش ابىؼـــــــمـــــــــــــــاث الىبــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت الجىاًـــ .13 1479

 لذي مدىمت اظخئىاف غمــــــــ
ً
 ــان.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

بُت العــُذ/ خعين غبذهللا غباط ابىالعم .14 0439 ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــت الاظخئىاف الضٍش

بُـــــــ  ملحىمت الاظخئىاف الضٍش
ً
 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئِعا

ـــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري العُذ/ أخمـــــــــــذ غلي نهاس اللطاسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت الجىاًاث الى .15 1933

 لذي مدىمت اظخئىاف غمـــــــــــ
ً
 ان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

اب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش رًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ غمـــــــش دمحم همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت اظــــــــخئىاف ئسبــــــــــ .16 1246

 لذي مدىمت اظخئىاف غمـــــــــــ
ً
 ان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ــــــــذ دمحم ظػُذ العىىظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىاف ئسبــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت اظــــــــخئ .17 1967 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ ٍص

 لذي مدىمت اظخئىاف غمـــــــــــ
ً
 ان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ىصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل سئِغ مدىمــــــــــــت غمان الابخذائُت اللاض ي الذهخىس/ ظػذ مفلح خالذ الل .18 0579

ـــــــ  لذي املحىمـــــــــــــــت إلاداٍس
ً
 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا



 

 
 

  

 

 
 

 

ير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُت اللاض ي العُذ/ أًىب ظالم فالح العىاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل سئِغ مدىمـــــــــــــــت ئسب .19 0009

 ملحىمت غمــــــــان الابخذائُــــــــ
ً
 ت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئِعا

ذان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العـــُذ/ مشوان مىيٌز صاهي الشؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت اظخئىاف غمـ .02 0221

 لذي مدىمت اظــــــــــخئىاف ئسبــــ
ً
 ذ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

م الفاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غمهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــ  .01 3041 ىسي ــــــــــــــــــــــــان الابخذائُت العُذ/ سائذ ابشاهُم غبذالىٍش

 لشئِغ الىُابـــــــــت الػامــــــــــــــ
ً
 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعاغذا

اوي ض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ ظـــــــــــامش جِعير اخمذ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت اظخئىاف غم .00 3347

 لذي مدىمت الجىاًاث الىبــــ
ً
 شي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ذه ـــــــــــالعُذ/ ادًب غبذهللا غاًف الخىالاللاض ي مدىمت ئسبذ الابخذائُت  جىفُزهلل سئِغ  .03 0721

 لذي مدىمت الجىاًاث الىبــــ
ً
 شي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعُذ/ هاًف غلي اخمذ املؽاكباللاض ي ا الابخذائُت ـــــــــــــــــئِغ مدىمت الشمثهلل س  .04 0404

 ملحىمــــــت ئسبــــــــذ الابخذائُـــــ
ً
 ــــــــت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئِعا

 ـاٌــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت اظخئىاف غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ دمحم ظالمه غبذ الشخُم البصــ .05 0036

 ملحىمت مادبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الابخذائُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ــــــــــــــت.سئِعا

م / الذهخىس  ان الابخذائُتــــــــــــمدىمــت غم جىفُزهلل كاض ي  .06 0667 اث ــــــــــــــطىٍلدمحم غاهف غبذالىٍش

 لذي مدىمت غمان الابخذائُ
ً
 غاما

ً
 ت.ــــــــــــــــــــــمذغُا

اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل مذعي غام مدىمت بذاًت أخذار غمــــــــان اللاض ي العُذة/ سها غىاد الزهِب .07 0191

 لذي مدىمت الضسكاء الابخذائُ
ً
 ـت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ان ـــــــــــــــــان العُذ/ اظــــــــامت مدمىد غبذهللا ظلُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت اظخئىاف غم .08 0410

 لذي مدىمت 
ً
 الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري.الجىاًاث كاضُا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت غم .09 1328 ـش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُت العُذ/ فـــــــــــىاص فهذ ظـــــــػذ الغٍش

 للخىفُز لذي مدىمت العلط الابخذائُت.
ً
 سئِعا

ـــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ أًمً فإاد غطُــــىي الػلاًلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــت اظخئىاف مػ .32 0559

 لذي مدىمت اظخئىاف مػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان.
ً
 غاما

ً
 هائبا

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــهصاس دمحم اظبِخان الحالملاللاض ي الذهخىس/  هلل سئِغ مدىمــــــــــــــــــــت مادبا الابخذائُت .31 0754

 لذي مدىمت اظخئىاف غمـــــــــــ
ً
 ان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

شي ـــــــــــــــــــــــــــــالعُذ/ خعً ظالمت غطاهللا الغىٍـــــــــــــــــــــــــــان اللاض ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل مذعي غام غمـــ .30 0649

 لذي مدىمـــت غمان الابخذائُـــــــــــ
ً
 ت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُـــت العُذ/ اخمذ مدمىد دمحم ابى كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــت ئسبـــــ .33 0659
ً
ش كاضُا

 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذي مدىمت الضسكاء الابخذائُـــــــــــــــ

م مدمىد غبُذاث  ـذ الابخذائُـــت العُذ/ خعامــــــــــــــــــــت ئسبـــــهلل كاض ي مدىمـــــ .34 4280 الذًً غبذالىٍش

 لذي مدىمـــــــت غمان الابخذائُــــــــــــ
ً
 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا



 

 
 

  

 

 
 

 

ىط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـــــــــــُذة/ مىاٌ واصف غبذ الغني ؼمان الابخذائُت ــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت غم .35 4583

 لذي مدىمت العلط الابخذائُــــــــــ
ً
 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 ــــــذاث ُت العُذ/ مدمـــــــــــــــــــــــذ غلـــــــــــــــــــــــــــــــــي صحـــــــــــــــــــً غبُــــــــــــــــــــــــكاض ي مدىمت اسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائهلل  .36 4584

 ملحىمت الشمثــــــــــــــــــــــــــــــــا الابخذائُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ـــــــــــــــــــــــــت. ـسئِعا

ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُت العُذ/ اخمذ غبذ املحعً اسؼُذ الػفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت غم .37 4587

 للىائب الػــــــــــــــــام 
ً
 ــــان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغمـفي معـــــــــــــــــــاغذا

ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اللاض ي العـــــــــــــُذ/ أهثــــــــــــــم اخمذ كبالن الذباًبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل مذعي غام غم .38 4923

 للىائب الػــــــــــــــــام 
ً
 ـــــان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغمفي معـــــــــــــــــــاغذا

ــشة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابشاهُم ظالمت مدمىد الصشاًــــــــــ العُذ/ط اللاض ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل مذعي غام العل .39 0360

 لذي مدىمت غمان الابخذائُـــــ
ً
 غاما

ً
 ت.ــــــــــــــــــــــــــــــمذغُا

ـــــالح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مىس ى صـــــــــــــان الابخذائُت العُذ/ سامي نهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت غمــــــ .42 4926

 للخىفُز لذي مدىمت غمان الابخذائُـ
ً
 ـت.ـــــــــــــــــكاضُا

ب ـــــــــــــــــــــــــــــالابخذائُــــــــــــت العُذ/ فشخان دخُل العمير الطالشق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــت املف .41 0503

 لذي مدىمــــــــــــــــــت ئسبــــــــ
ً
 ت.ـــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 مذغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غام مػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اللاض ي العـــــــــــــــــــــهلل  .40 1857
ً
ادهه مذغُا ـــــــــــــــــــــــــُذ/ غاطف دمحم أخمذ الٍض

 لذي مدىمت الطفُلت الابخذائُـــــــــــــــت.
ً
 غاما

ن ـــــــاط الابخذائُت العُذة/ اًمان مصطفى دمحم هعاب الشوظـــــــــــــــالعــــــــــل هلل كاض ي مدىمت .43 4978

 لذي مدىمت مادبــــــا الابخذائُــــــــــــ
ً
 ـــــــــت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

الخالًله  خلف العُذ/غاطف مشجيمدىمت الضسكاء الابخذائُت اللاض ي جىفُز هلل سئِغ  .44 4983

 لذي مدىمــت غم
ً
 ــت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُــــــــــــــــــــــكاضُا

ً  هضاع ممذوح غاسفاللاض ي الذهخىس/ مدىمت العلط الابخذائُتجىفُز هلل سئِغ  .45 0443 الػالٍو

 للخىفُز 
ً
 الضسكاء الابخذائُــت.لذي مدىمــــــت سئِعا

ً ـــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُت العُذ/ مشوان غبذهللا فالح الطُىس الخخالُـــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــت مػـ .46 4594

 لذي مدىمت الضسك
ً
 ت.ــــــــــــــــــــــــــــاء الابخذائُــــــــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمـــــــــــل باجغ دمحم غلـــــــــــــ العُذة/الابخذائُت هلل كاضـــــــــــــــي مدىمــــــــــــــــــت الشمثا  .47 5541
ً
ـــي كاضُا

 ــــت.ـــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُــــــــــــــــــــــــــــــــــلذي مدىمت ئسب

ــــاغىسي ـــــــــــــــــــــــذ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــالذهخىس/ أًمً ممذوح مدم غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اللاض يهلل مذعي غام  .48 5548

 لذي م
ً
 ت.ــــــــــــــــــــــــت الابخذائُــــــدىمت الشصُفـــــكاضُا

ُذ/ مدمىد غبذالشخمً رًاب الطشاوهت هلل مذغــــــــــــــــــــــــــــــــــي غام الطفُلــــــــــــــت اللاض ي العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .49 0820

 لذي مدىمت مػان 
ً
 غاما

ً
 الابخذائُـــــــــــــــــــــت.مذغُا

ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الابخذائُت العُذ/ ؼــــــــــــــاهش دمحم خالذ بني غِعـــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت الضسكــــــــــ .52 5549

 لذي مدىمت العــل
ً
 ــــت.ـــــــــــــالابخذائُــــــــــ طـــــــــــــــــكاضُا



 

 
 

  

 

 
 

 

 ذه ـاملشاؼ ظػُذ هلل مذعي غام هُئت النزاهت وميافدت الفعاد اللاض ي العُذ/ اخمذ خعين .51 0682
ً
كاضُا

 ــــت.ـــــــــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُـــــــــــــــــلذي مدىمت غم

م الػُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت عجل .50 0423 س ى ــــــىن الابخذائُت العُذ/ مأمىن مصطفى غبذالىٍش

 لذي مدىمت ئسبــــــــ
ً
 ت.ــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُـــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُــــــــــــــت العُذ/ كاظــــم دمحم ًىظف ؼــــــــــــــــطىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت ئسب .53 3106
ً
اوي سئِعا

 ت.ـــــــــــللخىفُز لذي مدىمت ئسبذ الابخذائُـــــ

ــــي ــــــــــــــــــــــــــــشق الابخذائُـــــــــــت العُذ/ غبذهللا غضام غالب اللاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت املف .54 0821

 لذي مدىمت غمــ
ً
 ـــت.ــــــــــــــــــــان الابخذائُـــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ذه ـــــــــــــــــــــــــشػ الابخذائُت العُذ/ مدمـــــــذ غبذالفخاح فُاض الخىالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض ي مدىمت جــــــــهلل ك .55 6224

 لذي مدىمت الضسك
ً
 ـــــــــــت.ــــــــــــــــــاء الابخذائُــــــــــــــكاضُا

 اًض مدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ فىاسظـــــــــــــــــه هلل كاض ي مدىمت الشمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الابخذائُت العُذ/ فـــــــــــــــــشاط ف .56 0317

 لذي مدىمت 
ً
 الشصُفـــــــــــــــــــــــــــــت الابخذائُت.كاضُا

 لىاظــــــــــــمههلل كاض ي مدىمت صلح الشصُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العُذ/ دمحم دمحم غبذ الشخُم ال .57 0922

 لذي مدىمت الشمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ــــــــــــــــــــا الابخذائُت.كاضُا

اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالابخذائُــــــــــــــــت العُذ/ صـــــــالح غلي غىاد الػبِع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانهلل كاض ي مدىمت غ .58 1962

 لذي مدىمت 
ً
 ــــــت.ــــــــــــــشق الابخذائُــــــــــــــــــــــــــــاملفكاضُا

ان العــــــــــــُذة/ سحش اظماغُل غبذالػاٌ اخمذ غلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي صلح أخذار غم .59 0808

 لذي مدىمت صلـــــــــــــذ ؼماٌ
ً
 ان.ــــــــــــــــــــــــــغم كاضُا

ـــــىسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الابخذائُت العُذ/ غصـــــــــام ماجذ صاًذ الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت غم .62 4533

 للخىفُز لذي مدىمت 
ً
 غمان الابخذائُـــــت.كاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الابخذائُت العُذ/ ابشاهُم خلُل دمحم الشفاٌػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت الػلب .61 4412
ً
ت مذغُا

 لذي مدىمـــــــــــــــت الػلبت الابخذائُـــــت.
ً
 غاما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ دمحم خامـــــــــــــــذ مدمـــــذ املػاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت صلح مػ .60 0803
ً
ـــــــي كاضُا

 ـــــــت.ـــــــــــــــــــــان الابخذائُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذي مدىمت مػ

ــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء العُذ/ جــــــــــــاظش اخمذ خلف الخالًلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح الضسك .63 1690

 لذي مدىمت ج
ً
 ــــــــــــــت.ــــــــــشػ الابخذائُـــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

اث ــــــــــــــــــــــــالعُذ/ خمادة غلُان الُاط الؽـــذًف ذ الابخذائُـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت ئسب .64 4491

 لذي مدىمت غم
ً
 ــــــــــــــــت.ـــــــــــــــان الابخذائُــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذائُت العُذ/ غمش ظلُم كاظم املطاسهــــــــــــان الابخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــــت غم .65 4471

 لذي مدىمــــــــــــــت املف
ً
 ـت.ـــــــــــــشق الابخذائُـــــــــــــــــــــــكاضُا

ـــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الابخذائُت العُذ/ خعــــــــــــام دمحم غلي غلُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت الضسك .66 7095

 لذي مدىمت البذاًــــــــــــ
ً
بُــــــــــــــــــــكاضُا  ت.ــــــــــــــــت الضٍش



 

 
 

  

 

 
 

 

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشب غمان العُذ/ همـــــــــــــاٌ خىا وهذان العمشدلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــت صلح غ .67 4497

 لذي مدىمــــــــــــت غم
ً
 ــــــت.ــــــــــــــــــان الابخذائُــــــــــــــــــكاضُا

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ غمـــــــــــــان العُذ/ دمحم خمىد غبذ هللا الطشاوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت صلـــــــــــ .68 4394

 لذي مدىمـــــــــــت غم
ً
 ـــــت.ــــــــــــــــان الابخذائُــــــــــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــشي هلل كاض ي مدىمت صلح ألاغىاس الؽمالُت العُذة/ اًىاط دمحم اخمذ الػمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .69 6507

 لذي مدىمت اسبــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.          
ً
 كاضُا

اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الابخذائُـــــــت العُذ/ غبذالحلُم غاٌؾ غبذهللا غلُمــــــــهلل كاض ي مدىمت الشصُفــ .72 5039

 لذي مدىمت 
ً
 غاما

ً
 غمان الابخذائُــــــــــــت.مذغُا

ـــــــذ مدمـــــــــــــىد سجــــــ .71 6522  ـــــــــــاء هىافلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــههلل كاض ي مدىمت صلح الىظطُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العُذ/ ًٍض

 لذي مدىمت  ئسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُت.        
ً
 كاضُا

ــــان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلي خمذ غبُذ الػشكــــــ ــــذ الابخذائُـــــــــــــــــت العُذ/ــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت ئسبـــــــــــــ .70 6541

 لذي مدىمت عجل
ً
 ىن الابخذائُـــــــــــــــــــــت.ـــــــــــــــــــكاضُا

ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخافظ أبى خمذً ان العُذة/ هىاء جمُلــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح ؼماٌ غم .73 6537

 كاض ي خىم لذي مدىمـــــــت صلح أخــــذار غمان.

 ـــــــــذ مدمىد ؼلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌى أخمـــــــــــــــ هلل كاض ي مدىمت صلح بني هىاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العُذ/ خـــــــــــــــــاصم .74 6560

 لذي مدىمت اسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُــــــــــــــــــــــــت.         
ً
 كاضُا

ذ دوجان  .75 6564  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخضاغلـــهلل كاض ي مدىمت صــــــــــــلح جىىب غمان العُذ/ طالٌ ٍص
ً
ــــــــــــت مذغُا

 لذي مدىمـــــــــــــــت غم
ً
 ان الابخذائُت.ــــــــغاما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغبذالشخمً هضاٌ دمحم الىص الذهخىس/ انــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت صلـــــــــــذ غمــــــ .76 6578
ً
يراث كاضُا

 ت.ــالابخذائُــــــ طــــــــــالعــــــللذي مدىمت للصلح 

ــــــــــــشي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت أماهت غمان الىبري العُذ/ كصـــــــــــي صهير غبذهللا املص .77 6558

 لذي مدىمت العــلط الابخذائُــــــ
ً
 غاما

ً
 .تمذغُا

ــذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخىامـــــــــــــــان العُذ/ مػـــــــــــــار ظمير دمحم ــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح غشب غم .78 6549

 لذي مدىمـت 
ً
 غاما

ً
 .الجماسن الابخذائُتمذغُا

ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخمذ غبذالشخُم الخطُسائذ هلل كاض ي مدىمت أماهت غمان الىبري العُذ/  .79 6534

 للصلح لذي مدىمت الضسكاء الابخذائُــــــت.
ً
 كاضُا

ؽـــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــت صلح الضسكـــــــــــ .82 7093 ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء العُذ/ ابشاهُم خاصس فالح الخَش

 لذي مدىمت أماهت غمـــــــــ
ً
 شي.ــــــــــــــــــــان الىبــــــكاضُا

 ـــــــذ خامــــــــــــــذ اللضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة هلل كاض ي مدىمت صلح الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىسة العُذ/ خابـــــــــــــــــغ مدمــــــــــــ .81 7098

 لذي مدىمت ئسبــــــــــــــ         
ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الابخذائُت.كاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العُذ/ اخمـــــــــــــــذ ظلمان دمحم الطشاوهــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــت صلح العـــــــــــل .80 6573
ً
ه كاضُا



 

 
 

  

 

 
 

 

 للصلح لذي مدىمـــــــت غمان الابخذائُــت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبــــــــــــــا دمحم ولُـــذ تهخمىه ــــــىسة العُذة/ــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــت صلح الىـــــــ .83 6515
ً
ـــــــي كاضُا

 ت.ــــــــذ الابخذائُـــللصلح لذي مدىمت ئسبــــــــــــ

ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُذة/ مىـــــــــــاس غذهان خالذ خعُاء العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت صلح الضسك .84 6568

 لذي مدىمت بذاًت أخذار غم
ً
 غاما

ً
 ان.ــــمذغُا

 اث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصبُدظػذ اظشاء اخمذ / ـــــــان الذهخىسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صــــــــــــــلح غمـــــ .85 6567

بُـــــــــــــــــــــت.  لذي مدىمت البذاًت الضٍش
ً
 غاما

ً
 مذغُا

ذه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسداًهلل كاض ي مدىمت صلـــــــــــــذ ألاغىاس الؽمالُت العُذة/ اظالم صالح خعً  .86 4697

 
ً
 .الابخذائُـــــت ئسبــــذلذي مدىمـــــــــــت للصلح  كاضُا

م الػ/ الذهخىس  انـــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــت صلــــــذ جىىب غم .87 5060 اد غِس ى غبذ الىٍش ذوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍص

 لذي مدىمـــــــــــت 
ً
 غاما

ً
 الجماسن الابخذائُت .مذغُا

شه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلُمان غلي ظلُمان غماً/ ـت الذهخىس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت صلح الػلبــــــــــــ .88 7355

 لذي مدىمت الػلب
ً
 ـــــــــــــــت. ـــــــــــــــــــــــــــــت الابخذائُـــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضام هلل كاض ي مدىمت صلح بني هىاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العُذ/ مدمىد ماجذ غلي غـــــ .89 6505

 لذي مدىمت 
ً
 صلـــــــــذ الىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىسة.كاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح ؼماٌ غمـــــــــــــــــان العُذة/ هــــــــىاٌ صالح دمحم الخطُ  .92 7243
ً
ب كاضُا

 للصلح لذي مدىمت العـلط الابخذائُت.

ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشػ العُذة/ هذاء دمحم غبذالشخُم اللىاظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت صلح جـــــ .91 7241

 لذي مدىمــــــــــــــت صلح ؼماٌ غم
ً
 ان.ــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ غاصم غىض ظالم الطشاوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت صلح غمـــــــــــ .90 6396

 
ً
 لذي مدىمــــــــــت  مذغُا

ً
 الجماسن الابخذائُت .غاما

ذسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذة/ فخـــــــــــــىن غلي اخمذ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــت صلح غمــــ .93 7247

 للخىفُز لذي مدىمت غمان الابخذائُـــــــت.
ً
 كاضُا

ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ ظــــــــــــــامش دمحم ًىظف الثىابُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح ؼمــــــــاٌ غم .94 5061

 لذي مدىمت غم
ً
 غاما

ً
 ان الابخذائُــــــــــــت.ــــــــــــــــــــمذغُا

هلــل كاضــ ي مدىمــت صــلح الؽــىهت الجىىبُــت العــُذ/ اخمــذ مىصــىس ظــػذ الؽــُخ رًــــــــــــــــب كاضــُا  .95 6288

 الابخذائُت. غمان للخىفُز لذي مدىمت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض هلل كاض ي مدىمت صلح الشمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العُذ/ دمحم ظشي أخمذ غبذهللا .96 7234   غٍش

 لذي مدىمت صلــــذ الىظطُـــــــــــــــــــــــــــ
ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت. كاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشي هلل كاض ي مدىمت صلح الشمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العُذة/ سباب باظم مصطفى الػمــ .97 7204

 لذي مدىمت صلح ألاغىاس الؽمالُــــــــــــــــت.
ً
 كاضُا



 

 
 

  

 

 
 

 

ىس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمضه غىده ظالمه اليع/ اء الذهخىس ــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت صلـــــــــــــــذ الضسك .98 6092

 لذي مدىمت 
ً
 غاما

ً
بـــــالمذغُا  ــــت.ُبذاًــت الضٍش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذة/ اظماء دمحم اخمــــــــــذ سبابػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخـــــــــــــــذار ئسبــــــــخىم هلل كاض ي  .99 6478
ً
ت مذغُا

 لذي مدىمت ئسبـــــــــــــ
ً
 ــذ الابخذائُــت.ــــــــــــــــغاما

شة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذة/ بُــــــــــان مىػم غبذالىبي املغاًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــت صلح ئسبـــــــــــــــ .122 7259

 لذي مدىمــــــــــــــت 
ً
 .صلح بىـــــــــي هىاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العُذة/ آالء وػمان كذوسة الشوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح الشمث .121 6853
ً
ان كاضُا

 .مدىمت اسبـــذ الابخذائُـــــــــــتللصلح لذي 

ىد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ مدمــــــىد دمحم اسؼُذ الٍضــــــــــــــــــــــــــغمهلل كاض ي مدىمــــــــــــــت صلـــــــــذ ؼشق  .120 6738

 لذي مدىمـــــــــت 
ً
 غاما

ً
بُتمذغُا  .البذاًت الضٍش

 ان العُذة/ غـــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت صلح ؼماٌ غم .123 7237
ً
ــــــــاده دمحم غاصي خشبي ابى غمش كاضُا

 للخىفُز لذي مدىمت غمان الابخذائُـــت.

 عُذة/ اًمان غبذ الباظط دمحم الشجــــــــىبهلل كاض ي مدىمت صلح اسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ال .124 7827

 لذي مدىمت صلـــــــــــــــــــــــــــــذ الىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىسه.
ً
 كاضُا

 ىط ــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ سائـــــــــــــــذ ظامي ًاظين ؼمــــــــــــغمــؼماٌ هلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــــت صلح  .125 3696
ً
مذغُــــــــــــا

 لذي مدىمـــــت غمان الابخذائُت.
ً
 غاما

ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالػىه مضغل ان الىبري العُذة/ مىاس غطاهللاــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت أماهت غم  .126 5772

 للصلح لذي مدىمــــ
ً
 ـــــــت غمان الابخذائُت.كاضُــــا

ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ مأمىن مدمــــــــــــــــىد خلف هىػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــت صلح ئسبــــــــــــ .127 6429

 لذي مدىمت ئسبـــــــــــــ
ً
 غاما

ً
 ت.ــــــذ الابخذائُـــــــــــــمذغُا

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العُذ/ هـــــــــــىسالذًً بعام دمحم الضغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت صلح سح .128 7367

 لذي مدىمت 
ً
 غاما

ً
 .الجماسن الابخذائُتمذغُا

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة/ ظماح غضام اخمذ الػىاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل اللاض .129 7120

 للصلح لذي مدىمت غمان الابخذائُـــــــــــت.
ً
 مً ألاماهت الػامت للمجلغ كاضُا

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ غــــــــــــالء غلي معلم املىاغعـــــــــــــــــــــــــــــــــت صلح ؼماٌ غمهلل كاض ي مدىمـ .112 7810

 لذي مدىمت 
ً
 غاما

ً
بــالمذغُا  ت.ــــــــــُبذاًـــــت الضٍش

ت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ اهِغ مصطفى خعً غشاًبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلح بىــــــــــــــــــــي غبُهلل كاض ي مدىمت  .111 6939

 
ً
 للصلح لذي مدىمت اسبـــــــــــــذ الابخذائُـــــــــت.كاضُا

ىب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صلـــذ ؼماٌ غمان العُذة/ دًما هؽام غبذالحلُم اليلهلل كاض ي مدىمــ .110 6814

 للصلح لذي مدىمـــــت جـــــــــشػ الابخذائُت.
ً
 كاضُا

ذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب العُذ/ همـــــــــــــــــــاٌ دمحم مشصوق الخىالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمت صلح ظـــــــد .113 6678

 لذي مدىمــــــــــــــت صل
ً
 غاما

ً
 اب.ـــــــــــــــــذ ظـــــــــــدــــــــــــــمذغُا



 

 
 

  

 

 
 

 

ـــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء العُذة/ اظــــــــــــــــماء دمحم فخىح الشؼــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلح الضسكهلل كاض ي مدىمــــــــــــــت  .114 6806

 لذي مدىمت الضسكـــــــــــاء الابخذائُـــ
ً
 غاما

ً
 ت.ـــــــــمذغُا

ـذاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىسة العُذة/ مجـــــــــــذ مىصىس دمحم غبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كاض ي مدىمـــــــــــــــــت صلح الىهل .115 7361

 لذي مدىمت صلــــــــــــــذ إلاغىاس الؽمالُ
ً
 ت.ــــــــــــــكاضُا

م مدمىد ابى ادغُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــت صلح غم .116 6119 ج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ مشاد غبذالىٍش

 لذي مدىمـــــت 
ً
  .ـــــــتصلح الؽىهت الجىىبُـــــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخعام اخمذ مدمىد ؼـــــــــــــــل العُذ/ان ــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــت صلح غم .117 7346
ً
ٌى مذغُا

 لذي مدىمت 
ً
بُــــــــــــــــــــــــــت.البذاًــــت غاما  الضٍش

ـــــــــــم ولُذ ؼفُم الخطُ .118 7118 ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــــت صلح غشب غمان العُذة/ ٍس

 لذي مدىمت 
ً
 غاما

ً
 الجمــــاسن الابخذائُــــــــــــــت.مذغُا

شه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُث سافـــــــؼ ًىظــــــــف دخابـــــــــ العُذ/ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت صلح غم .119 7362

 لذي مدىمـــــــــــت أماهــــــت غمان الىب
ً
 شي.ـــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط العُذة/ وفـــــــــــاء دمحم خعً غىاملــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت صلــــــــذ العل .102 7366
ً
ـــــــــــــه كاضُا

 ان.ــــــــــــــــــــــــــاٌ غمــــــــــــلذي مدىمــــــــــت صلح ؼـــــــــم

 هـــــــــــــــــــــــــــــــي الصخاهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غلـــــــــــــــــــذ معلــــالعُذة/ مج سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهلل كاض ي مدىمــــــــــــت صلــــــــذ  .101 8230

 للصلح لذي مدىمت غمان الابخذائُ
ً
 ت.ــــــــــــــكاضُا

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشػ العُذة/ ظىظـً هماٌ ًىظف غشاًبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــــت صلح جـــــ .100 8353

 لذي مدىمـــــــــت صلح ؼـــــــــــــشق غم
ً
 ان.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاضُا

 يــــــــــالء أخمذ مفلح املػاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدىمت صلح ئسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ غــــــهلل كاض ي  .103 8354

 للصلح لذي مدىمت الشمثــــا الابخذائُـــــــــــت.كاضُ
ً
 ا

 لعُذ/ دمحم جمُل دمحم الػباهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشة هلل كاض ي مدىمت صلح ئسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ا .104 8355

 للصلح لذي مدىمت الشمثا
ً
 الابخذائُــــــت. كاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــــت صلح غشب غمان العُذ/ دمحم ظــــالم صالح الخَشع .105 7669
ً
اث كاضُا

 للصلح لذي مدىمـــــــت غمان الابخذائُت.

ــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذ/ غمـــــــــاس خالذ ظالم اللطاوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلــــذ غمهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــت  .106 7600

 لذي مدىمت أماهــــــــت غمـــــــــان الىب
ً
 ي.ش ــــــــــــــــــــكاضُا

 شاهُم غلــــــــــــــــــــــــــــــــي اللضاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضة هلل كاض ي مدىمت صلح ئسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذة/ غذًش ئب .107 7606

 
ً
 لذي مدىمت صلح بـــــــــــــــــني هىاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.كاضُا

اع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ غذي أخمذ خــــــــــــالذ اللػلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــت صلح ئسبــــــــــــــــ  .108 7602

 للحىم لذي مدىمـــــت صلح أخذار ئسبذ.
ً
 كاضُا

ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطشاوهان العُذة/ بىــــــــان خلف اخمذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــت صلــــــــــــذ غم .109 7664

 للصلح لذي مدىمــــــت الىشن الابخذائُت.
ً
 كاضُا



 

 
 

  

 

 
 

 

ً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُان غىاد غاًذ العجالُ لعُذة/ان اـــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــت صلح ؼشق غم .132 7623

 لذي مدىمــــــــــــــــــت صل
ً
 ــــــــــــش.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ املىكــــــــــــــــــــــكاضُا

م غىاد الػمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــــــــــــت صلح ئسبـــــــ .131 7633 شو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ العُذ/ مهىــــــــــذ هٍض

 لذي مدىمت صلــــــــــــــــذ بى
ً
 ـــــذ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غبُــــــــــــــــــــكاضُا

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العُذة/ سصان غلي دمحم الؽـــــــــــــافػــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــــــــت صلح مادبــــــ .130 7612

 للصلح لذي مدىمت جــــــــشػ الابخذائُت.
ً
 كاضُا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان العُذة/ وفاء خمضه دمحم غشاًبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمــــــــــــت صلـــــــــــــــــذ غم .133 7639
ً
 ت كاضُا

 ان.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلذي مدىمت صلح جىىب غم

ً غصام جمُل ابى ظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل كاض ي مدىمـــــــــــــــت صلح ؼشق غم .134 7626 ى ــــــــــــــــــــــــــان العُذة/ داٍس

 للصلح لذي مدىمت 
ً
 العـــــــلط الابخذائُت.كاضُا

 

 :
ً
 ألخيام املادة )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظدى زاهُا

ً
، 0216ت ــــــــــــــــــ( لعى13/ب( مً كاهىن النزاهت وميافدت الفعاد سكم )17ادا

  كبــــالن غاطـــــــــــــف خمذانكاض ي مدىمــــــت غمــــــــان الابخذائُـــــت العـــــــــُذ/ حعمُت 
ً
 غاما

ً
الخىالـــــــــــذه مذغُا

 مً جاٍســـــاد اغخبـــت الفعـــــــت وميافدـــــت النزاهـــــــــــــــلذي هئُ
ً
 .4/8/0202خ ـــــــــــــــــــــــاسا

 

 زبِذ اللضاة املخذسجىن الخالُت اظماؤهم:  (5
 

، وتعجيالتـــــــو 9112( لدشـــــــة 99( مــؼ قــانؽن اســتقالل القزــاء رقــػ )6/ب/11)استشــــــادًا ألحكــام الســادة 
 :1/8/9191 خاعتبـارًا مؼ تاريــو السجمـــس  قـــــــرر

  
بؽظيفة قاضـــي مؼ حسمة شيادة الجكتؽراة  تثبيـــــت الدـــادة القزــــاة الستجرجيــــؼ التاليـــة أسساؤىــــػأواًل: 

 :الثالثـة مــؼ الجرجــة الدادسة في الدشة إزاء كل مشيػ فــــــي مراكــــز األعســـــال السبيشــةصمـــــح 
 

 

 محكســــــــــــــــــة عســــــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  وــــامشــــــعرست حديؼ يؽسف الرحالديـــــج/  .1
 االبتجائيـــــــــــة الكــــــــــــــركمحكســــــــــــــــــة لجى  اتـــــبكر سميسان عبج الكريػ الدالمالديـــــج/  .9

 

بؽظيفـة قاضــــي صمــــــح مـؼ حسمـة شـيادة الساجدـتير اسـساؤىػ  التاليـة الستجرجيــــؼ ــاةـــقزــال ثانيًا: تثبيت
 :مــؼ الجرجــة الدادسة الثانية في الدشة إزاء كل مشيػ فــــــي مراكــــز األعســـــال السبيشــة

 

 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  جـــــــــــــــــــــــــــىجيل عمي عميان ابؽ زيالديجة/  .3
 االبتجائيـــــــــــةمحكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان لجى  قـــــــــــــــــسريزيالج ــــمرام مروان محسالديجة/  .2
 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  ةـتدشيػ عبج الحسيج سميػ الحبابدالديجة/  .5
 يـــــــــــةمحكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائلجى  ري ــــــــــــــــــــــــــــــــنايف دمحم نايف العسالديـــــج/  .6



 

 
 

  

 

 
 

 

 محكســــــــــــة صمح شــــــــــــسال عســـــــــــــانلجى  ةـــيؼ خطاطبـــــام يؽنس حدـــــوسيــجة/ ـالد .7
 االبتجائيـــــــــــةمحكســــــــــــــــــة إربـــــــــــــــــــج لجى  جوانــــــــــــــــػ العــــــــــقفطان عايج كريالديـــــج/  .8
 محكســـــــــــــــة صمـــــــــــــــــــح ســــــــــــــــــحاب لجى  اوي ــــــــــــعيج البذتـــــــــــــمعاذ دمحم سالديـــــج/  .9
 عســــــــان  محكســـــــــــة صمـــــــــــح شــــــــــرق لجى  رةـــــــــــــريػ ناجي عبج السجيج الغجايالديجة/  .11
 محكســـــة صمـــــــــــح جشـــــــــؽب عســــــــان لجى  اوي ــــــس البذتـــــميشج شؽكت يؽنالديـــــج/  .11
 محكســــــة صمح غـــــــــــــــرب عســـــــــــــــانلجى  راتــــــــــــــــــــــــشرف عمي خالج بعي/ ةالديـــــج .19
 محكســــــــــــــــــة إربـــــــــــــــــــج االبتجائيـــــــــــةلجى  زازي ـــــتحديؼ عبجالحميػ الجراشج الديـــــج/  .13
 محكســــــــــــــــــة عســــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  ةـــــــــشادي عبج هللا ىاشػ الحراحذالديـــــج/  .12
 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  ؽن ـــــــــــــى عطـــــــج مؽســـــاسالم احسالديــجة/  .15
 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  يــــــــــــالـــــــــؼ الجبـــــــــابتيال دمحم حدالديجة/  .16
 محكســــــــــــــــــة الكـــــــــــــــرك االبتجائيـــــــــــةلجى  ؽشــــــــــــــــــــالػ عســــــــــمشترر دمحم سالديـــــج/  .17
 محكســــــــــــــــــة جــــــــــــــرش االبتجائيـــــــــــةلجى  ؼـــــــــــــــــــرج العجاليــــــــــــمجج خميف فالديجة/  .18
 محكســــــــــــــــــة إربـــــــــــــــــــج االبتجائيـــــــــــةلجى  ةــــــــــــــــــج عمي الذؽابكــــــــــــعايعمي الديـــــج/  .19
 محكســــــــــــــــــة الزرقـــــــــــاء االبتجائيـــــــــــةلجى  شـــــــــــــــــــناديؼ دمحم محسؽد ابؽ حذيالديجة/  .91
 محكســـــــــــــــــــــة صمــــــــــــــــــــــح ســـــــحاب لجى  رهـــــــــــافـــــــــــــي سسيح زعل الجعــندناالديجة/  .91
 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  ؼـــــكاروليشا باسل دمحم بشي عبجالرحسالديجة/  .99
 محكســــــــــــــــــة العقبـــــــــــة االبتجائيـــــــــــةلجى  جةــــــــــــى يؽسف احسج الحؽامــــــــــمثشالديـــــج/  .93
 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  زةــــــــــــــــؽد عشانـــــــــــــاسراء عمي محسالديجة/  .92
 محكســــــــــــــــــة إربــــــــــــــــــــج االبتجائيـــــــــــةلجى  ةــــــــــــــــــاطذــــــــــليث جسال دمحم القطالديـــــج/  .95

 

بؽظيفـة قاضــــي صمــــــح  مؼ حسمة شيادة البكـالؽريؽس اسساؤىػ التالية الستجرجيـــؼ ــاةـــقزــال : تثبيتثالثاً 
 :مــؼ الجرجــة الدادسة األولى في الدشة إزاء كل مشيػ األعســـــال السبيشــةفــــــي مراكــــز 

 

 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  اجـــــــــــــــج عبج ربو الحجـــــار احســـــــــــــمشالديجة/  .96
 محكســــــــــــــــــة عســـــــــــــــان االبتجائيـــــــــــةلجى  ؽي ــــــــــــــــــــالذتيف ــــــمسى دمحم خمـــــــــــــــسالديجة/  .97
 محكســــــــــــة صمح شــــــــــــسال عســـــــــــــان لجى  جةـــــــــــــارق ابراىيػ خالج الرواشـــــــــــــــــطالديـــــج/  .98
 محكســـــــــــة صمـــــــح شــــــــــرق عســـــــــان لجى  انـــــــــــــــــعجي برقــــــــــس "دمحم عيج"جسانة الديجة/  .99
 محكســـــة صمـــــــــــــح جشـــــــــــؽب عســــــــان لجى  رةـــــــــــــاد ضيف هللا اميؼ الجعافـــــــــــــجيالديـــــج/  .31
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 حعمُت سئِغ دائشة اؼهاس الزمت املالُت:  (6
 

 ألخيام املادة )كشس املجلغ 
ً
وحػذًالجه،  0214( لعىت 01سكم )( مً كاهىن الىعب غير املؽــــــــــــــــــــشوع 5واظدىادا

خ  كـــــــشس املجلغ  مً جاٍس
ً
 :19/7/0202واغخباسا

 ــــــــــــسئِعفإاد صالح مىس ى الذسادهــــــــــت / الذهخىس حعــــــمُت كاضــــــــــــــــــي مدىمــــــت الخمُُـــــــض  ئنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء .1
ً
ا

 )لذائـــــــــــــــــــــــــــشة ئؼهاس الزمـــــــــــــــــــــــــــــــت املالُــــــــــــــــــت( في وصاسة الػذٌ.

  ـشونحعـــــــــــــــــــــــــــمُت كاضــــي مدىمــــــت الخمُُـــــــــــض العُذ/مدمـــــــــــــــــــــــــــذ مخــــــــــــ .0
ً
ؼـــــــــــــدادة العجاسمـــــــــــــــــــــــــــــت سئِعــــــــــــا

 )لذائـــــــــــــــــــــــــــشة ئؼهاس الزمـــــــــــــــــــــــــــــــت املالُــــــــــــــــــت( في وصاسة الػذٌ.
 

 
 

 


