
 

ظايؼح تغداد ـ كهُح انهغاخ 

  انصثاؼُح اندزاظح / لعى انهغح انرسكُح 

 2011ـ  2010ـ نهؼاو اندزاظٍ   األونً  انًسؼهح

 انًالؼظاخ أظى انؽانة خ
 يؼُد  ػهٍ شثىغ ؼعٍُ  1
 َاظؽح  اَُاض يىفك صانػ  2
 زاظة  ػهٍ ظىاد كاظى  3
 يؼُد  ػهٍ ػًاغ زظة  4
 غ َاض اؼًد ايعد ػصًاٌ  5
 يؼُد  ؼُدز ػهٍ اظًاػُم  6
 يؼُدج  زشا ؼعٍ يؽعٍ 7
 َاظؽح  ظازج ػثاض ظاظى  8
 َاظؽح  ظؽً ػثد االيُس يؽًد  9

 يؼُدج  اَُاض غاوٌ ظاَغ  10
 َاظػ  يسذعً ؼعٍُ كايم  11
 َاظؽح  ظسي ػاصى يؽًد  12
َاظؽح  اظُم اؼًد ظهًاٌ   13

يؼُدج  هُادٌ ظافس ػثد انعثاز   14

يؼُدج  فسغ يؽًد ػهٍ   15

يؼُد  ػهٍ هاشى ظهىب   16

يؼُدج  هُد اؼًد ؼعٍ   17

َاظػ  ؼعٍ ػهٍ ػعاض   18

َاظػ  شَاد يؽًد خهف   19

َاظػ  شاهٍُ َانعٍ ؼعٍ   20

َاظؽح  ػؽاء خعس ػثد انمادز   21

يؼُدج  ػال ػالء اندٍَ اؼًد   22

َاظػ ػثد انثاظػ ػثد انصًد   23

َاظؽح  ؼاذى  زَى شَاد  24

يؼُد  ياظد ػثد انكسَى   أظايح 25

زاظة  زغد صانػ زيُط  26

َاظػ  أظايح ؼعٍُ ػهىاٌ   27

يؼُد  اظًاػُم خاند يؽًىد   28

َاظػ  شَُة كاظى ػثُد   29

َاظػ  شَد صثاغ ػثد انصهسج   30

َاظػ  ػرزاء ؼانة ؼًاد   31

َاظػ  ظهىي َصاف ػىدج   32

يؼُدج  ؼىزاء ؼعٍ ػثد   33

َاظؽح  دػاء فائك كاظى   34

َاظؽح  ظسي ػثد شَد   35

يؼُدج  ظازج ؼعٍُ ػهٍ   36

َاظؽح  شهساء يعُد يؽًىد  37

َاظػ زظىل كُدَس ؼُال  38

َاظؽح دػاء كسَى ؼعىٌ  39

َاظػ صفا ػصًاٌ كسَى   40



يؼُد  ػهٍ زشاق ػثُط   41

يؼُد  ػهٍ يفرٍ   42

غ َاضػًاد هاشى يسهط   43

َاظؽح  َثساض يهدٌ صانػ   44

يؼُد انعثاز انًؼرصى تاهلل غُصاٌ ػثد  45

َاظػ يعهى صثاغ يؽعٍ   46

َاظؽح يسوج ؼعٍ زيعاٌ   47

َاظػ  اؼًد يؽًد صانػ   48

يؼُد  َاظس فانػ كاظى  49

َاظػ هاٍَ ظؼدٌ ظاظى   50

ج  َاظػَىز ظانى يؽُعٍ   51

يؼُد  ادهى يُصىز ؼعٍُ   52

يؼُد  شهس ػُداٌ ؼرُد  ا 53

َاظؽح  زَاو صادق يؽًد   54

يؼُد  خاند ػثد انؽعٍ ػثد انُثٍ   55

يؼُد ؼعٍُ ػهٍ يؽٍ  56

يؼُدج  اصُم صثاغ ػثد ػهٍ   57

يؼُدج اظساء ؼعٍُ ظاظى   58

 َاظؽح اظساء ظًال ظؼفس   59

يؼُد  ؼُدز فاظم ظاظى   60

َاظؽح  دػاء ػثد انسؼًٍ ظهاد   61

ج َاظػواء خاند ػثد انؽعٍُ  ز 62

يؼُد  ؼُدز ػثد انؽعٍُ   63

َاظػ  ؼعٍُ ػهٍ ػثد   64

يؼُد  ؼُدز ظاظد يؽًد   65

 َاظػ ؼعٍ ظاظى ظىادٌ   66

يؼُد  ؼازز زظًٍ ظاظى   67

يؼُدج  اَالف يصًُ َىظف   68

يؼُدج  اَفاٌ اظد ػهٍ   69

يؼُدج شهد يؽًد ػثد االيُس   70

َاظؽح  تساهُى  ػادنح نُس ا 71

يؼُد  صفا زظة َاظٍُ   72

َاظؽح شهد يصؽفً ؼعٍ   73

يؼُدج  ظسوز ظاظى ظًُم   74

َاظػ ؼعٍ ػثاض ػثى   75

َاظؽح  اؼُاف فاظم ػىَد   76

يؼُد ػهٍ ظًُس دَثىض   77

يؼُدج  ػراب تدز ػثد اهلل   78

َاظػ  ػثد انًُؼى ظثاز   79

يؼُد ػثاض ػهٍ يسداٌ   80

ج يؼُدنُا فسهاد اؼًد  دا 81

يؼُد  ػهٍ ايُس يؽعٍ   82

يؼُد  ػصَص ؼه َىظف   83

يؼُدج  ػرزاء ؼعٍُ يؽًد  84

يؼُد ػثد انًُؼى صاؼة يؽعٍ   85

يؼُد ػثد انسشاق فسؼاٌ ػثد   86

َاظػ  ػثاض ؼعٍ خُعس   87

يؼُد  ظُاء زاظٍ يكٍ   88



َاظؽح ظعً لدوزٌ ػُداٌ   89

َاظػ  والء كسَى ػثد   90

َاظػ َىظف يؽعٍ اظًاػُم   91

َاظؽح هدي ؼاشو يؽًد  92

َاظؽح هدي صالغ ػثد انهادٌ   93

َاظؽح  هدَس ؼعٍُ ظستص  94

َاظؽح َىزا ظثاز يركىز   95

َاظؽح  َىز اؼًد لاظى   96

َاظؽح  اَح يؽًد اؼًد   97

يؼُدج  َدي خعُس ػثد اهلل   98

يؼُد يصؽفً ػثد انفراغ   99

يؼُد يصؽفً ظؼدٌ زؼُى   100

يؼُد  يصؽفً ظًال اندٍَ يؽًد   101

يؼُد  يصؽفً شايس خهُم   102

يؼُد  يشراق يهدٌ زشُد   103

َاظؽح زشولٍ   انعراز يسَى ػثد 104

يؼُدج  يسوج ظهًاٌ خهف   105

يؼُد يؽًد كاظى ػثد انؽعٍ   106

يؼُد يؽًد ػثد انعالو صداع   107

يؼُد يؽًد ؼعٍ كشاغ   108

َاظؽح  غفساٌ صثاغ يؽُعٍ   109

ج َاظػاظساء ػاصى كاظى   110

َاظػ  ػًس كاظى اظًاػُم   111

َاظػ  اؼًد ؼًُد ؼًد   112

ج َاظػهثح اؼًد ػهٍ   113

ج َاظػَىزا ؼًدٌ ظاظى   114

ج يؼُدَعاج ؼًُد ػهٍ   115

ج َاظػشَُة لاظى َاظٍ   116

َاظؽح زوَدج زػد ؼايد   117

ج َاظػاظاوز كسَى ؼعٍ   118

يؼُد  ازكاٌ ػثاض يؽًد   119

َاظػ  اؼًد َؼُى ػثىد   120

َاظؽح  ؼُثح اكسو ػثد انسشاق   121

يؼُد َاظس فسَك يؽًىد   122

َاظؽح  يًُىَح ػدَاٌ هادٌ   123

َاظؽح  نُُح اظايح ؼثُة   124

َاظػ غصواٌ فازض تداٌ   125

  َاظػيؽًد ػثد انكسَى صانػ   126

َاظؽح  فاؼًح تالس زؼُى   127

يؼُدج  يها يؽعٍ يشسوع   128

ج َاظػػهد ػدَاٌ اؼًد   129

َاظػ  ػًس شٍَ انؼاتدٍَ وهاب   130

يؼُد  ػهٍ ػادٌ زشُد   131

َاظػ  كساز ظراز شُال   132

َاظؽح  فسغ هالل ظهُم   133

 

 



ظايؼح تغداد ـ كهُح انهغاخ 

  انصثاؼُح  اندزاظح/ نغح انرسكُح لعى ال

 2011ـ  2010ـ نهؼاو اندزاظٍ  انصانصح  انًسؼهح

 انًالؼظاخ أظى انؽانة خ
 َاظؽح تاٌ ظهًاٌ يكٍ  1
 يؼُدج  يسوج يؼاذ ؼًُد  2
 يؼُد يسواٌ هادٌ ػىدج  3
 يؼُد  يؽًد هادٌ ظهًاٌ  4
 زاظة  يؽًد ػؽُح ػثد  5
 َاظػ  يؽًد ظىدج ؼًد  6
 يؼُد  ٌ فُصم ػثاض غاش 7
 يؼُد ػًاد ؼازق يعُد  8
 َاظػ ػص اندٍَ يؤَد شثُة  9

 َاظػ ػثد انثازٌ َاظٍُ  10
 َاظؽح  شهد ظالو اتساهُى  11
 َاظؽح  ظهىاٌ ػمُم يؽٍ  12
َاظػ  ظالو فىشٌ ظازٌ   13

َاظؽح ظسي تاظى يؽًد   14

ج َاظػظعً صالغ ػهٍ   15

ج يؼُدظازج يؽًد ػثد   16

يؼُد  ظازج ػثد انكسَى يهك   17

يؼُد زَاض ػثد انؽعٍ   18

َاظؽح زَد ػهٍ ػثد انعراز   19

يؼُد زائد خعُس ػثاض   20

يؼُد اؼًد فسَدوٌ ظؼفس   21

يؼُد وائم صكثاٌ ػثادٌ   22

يؼُد هُهٍُ ػهٍ ػثد انسشاق   23

يؼُد  هُد ظايٍ ؼثُة   24

ج َاظػَىز َؼمىب يؼازض   25

يؼُدج  شاز َىظف  َىزض ٌ 26

يؼُدج  وفاء ؼعٍ ظؼدوٌ   27

َاظؽح هُفاء ػثد ػهٍ   28

َاظؽح  َىز كاظى زؼًح   29

ج َاظػَعال فاظم يؽًىد   30

َاظػ َصُس كسَى يهدٌ   31

يؼُدج  َداء زؼُى ظسٌ   32

ج َاظػَعالء اتساهُى ػهٍ   33

َاظؽح  نًُاء نُس زؤوف   34

َاظؽح  ؼًٍ  الزا ػثد انُاصس ػثد انس 35

يؼُدج  غُداء يؽًد كاظى   36

يؼُد كاظى صثسٌ صادق   37

يؼُد ػًس ظراز خهُفح   38

يؼُدج  ػهُاء ػثد انؼثاض ؼعٍُ   39

َاظؽح  ػرزاء ػثد انؼثاض يؽًد   40

َاظػ  ػايس يؽًد ؼعٍ ؼعٍُ   41

َاظؽح شًُاء يؽعٍ ذَاب   42



َاظؽح  ظؽس اشهس ػثد انؽعٍُ   43

ج َاظػوهة ظىادٌ   شهساء 44

يؼُدج  شهساء اؼًد يؽًد زظا   45

ج َاظػزوَدج ػثاض داوود   46

َاظؽح  زغد ظهُم َعى ػثد اهلل   47

َاظؽح  دالل ػدَاٌ ؼه ػثد   48

ج َاظػدػاء ػثد انه ػىدج   49

يؼُدج ؼىزاء ػهٍ يساد   50

َاظؽح ؼٍُُ فاظم يؽًد   51

َاظػ  ؼعٍُ ػثد االيُس ؼالل   52

يؼُد ؼعاٌ َعى ػثىد   53

يؼُد ؼعاو ؼعٍُ ػهٍ   54

زاظة  ذؽعٍُ ػهٍ  تُىاٌ   55

َاظؽح تساء ظًؼح زؼُى   56

يؼُدج  اَُاض نُس يؽًد   57

َاظػ اًٍَ كسَى يؽًىد  58

ج َاظػاَىاز ػثد ػهٍ   59

َاظؽح  اَؼاو ػثد ػهٍ   60

ج يؼُداظساء ػًس خهُفح   61

يؼُدج اؼًد لاظى كؼدج  62

َاظػ  اؼًد ظالو شكس   63

َاظػ وظاو يؽًد ظًُم   64

ج يؼُدوزود اؼًد َىظف   65

َاظؽح َىز يؽًد ػثد اهلل   66

زاظة ؼُدز يؽًد زدَف   67

يؼُد  ؼعٍ ػهٍ ظهًاٌ   68

يؼُد  ؼاشو ؼًُد ػالوٌ   69

َاظؽح تاٌ ظهًاٌ يكٍ   70

َاظػ  يؽًد ظُاء ػثد انؽعٍ   71

يؼُد  يؽًد صثاغ اؼًد  72

يؼُد زؤي ظراز ػثا ض  73

يؼُدج  اًَاٌ ظالو ػصَص   74

يؼُدج  اؼًد ظهُم ؼعٍُ   75

يؼُدج اظًاء صانػ ؼًد   76

َاظؽح  ايم غاشٌ ػهىاٌ   77

يؼُد اَهاب هاشى ظافس   78
 


