
 جايعح انًىصم

 خسَجى كهُح انذمىق )اندزاظح انصثادُح( 

 4/8/9000( فٍ 2/33/05040)اندوز األول( تًىجة األيس انجايعٍ انًسلى ) 9000-9002نهعاو اندزاظٍ 

 دوز انُجاح انتمدَس انًعدل االظى خ

 االول جُد جدا   82.848 أَىاز َىزٌ طه  .0

 االول جُد جدا   84.885 أفساح عدَاٌ َجُة  .9

 االول جُد جدا   84.434 شًُاء دعٍ يصطفً  .3

 االول جُد جدا   84.380 شَُح عهٍ فتذٍ  .5

 االول جُد جدا   00..83 يذًد زَاض فُصم  .4

 االول جُد جدا   .89.00 ضذً يذًد أَىب  ..

 االول جُد جدا   .89.08 شَُح وعد عثُد  .8

 االول جُد جدا   80.580 هُاء عثد هللا صانخ  .8

 االول جُد جدا   80.02 اَتصاز دعٍُ َىَط  .2

 االول جُد 88.249 عثُس إتساهُى جاظى  .00

 االول جُد 88.255 يسوج عصَص عثد انكسَى  .00

 االول جُد 88.498 إًَاٌ تعاو جًال اندٍَ  .09

 االول جُد 88.40 يذًىد ذَاب يذًىد  .03

 االول جُد 88.308 َجُثح عهٍ دعٍ  .05

 االول جُد .88.8 دنىاز اظًاعُم يصطفً  .04

 االول جُد 044..8 تعًح جثى تهُاو  ..0

 االول جُد 002..8 يسوج دعٍُ ادًد  .08

 االول جُد 84.284 يهُد َىظف عثد هللا  .08

 االول جُد 84.824 ظانى انُاض يذًد  .02

 االول جُد ...84 ادًد عثد انعالو لُثس  .90

 االول جُد 3...89 فساض عثد انىادد وهة  .90

 االول جُد 80.8.0 يهُد َىَط يذًىد  .99

 االول جُد 80.859 عهٍ ادًد يذًىد  .93

 االول جُد 80.382 اكسو ادًد َىَط  .95

 االول جُد 80.358 يسوج يذًد دعٍ  .94



 االول جُد 80.990 عهٍ َرَس تشُس  ..9

 االول يتىظظ 2.504. ظسيد ظانى لاظى  .98

 االول يتىظظ ..2.9. ونُد اتساهُى ادًد  .98

 االول يتىظظ 2.0.3. يساش يذًد عهٍ  .92

 االول يتىظظ 8.202. دايد شهاب ادًد  .30

 االول يتىظظ 8.422. عايسج جُاٌ ظسكُط  .30

 االول يتىظظ .8.09. زوضح يؤَد عثد انمادز  .39

 االول يتىظظ 8.555. زؤي َىَط ادًد  .33

 االول يتىظظ 848... ايُُح فاضم َهدا  .35

 االول يتىظظ .80... ياهس ثايس ادزَط  .34

 االول يتىظظ 4.489. ادًد صانخ يذًد  ..3

 االول يتىظظ 4.523. زَد خاند يذًد شاهٍُ  .38

 االول يتىظظ 4.580. َجالء ضُاء عهٍ  .38

 االول يتىظظ 4.329. يازنٍُ ظانى تهُاو  .32

 االول يتىظظ 5.209. ظذس عًاد عثد انسدُى  .50

 االول يتىظظ .5.84. َاظى شاكس يذًىد  .50

 االول يتىظظ 5.382. يجدل جًال اتساهُى  .59

 االول يتىظظ 5.99. يسوج اَاد ايٍُ  .53

 االول يتىظظ 3.824. شهد ظًُس ظانى  .55

 االول يتىظظ 3...3. شَاد خهف زشُد  .54

 االول يتىظظ 08..3. شَُة شكس يذًىد  ..5

 االول يتىظظ 3.388. اَىب شَد خهف  .58

 االول يتىظظ 3.0.3. ادالو ادًد دًىد  .58

 االول يتىظظ 9.280. فازض جًُم خهف  .52

 االول يتىظظ 9.843. ازشد يهدٌ عثد انًجُد  .40

 االول يتىظظ 9.894. ظىاز دعٍُ يىظً  .40

 االول يتىظظ 9.3.8. َىز زَاض خُس اندٍَ  .49

 االول يتىظظ .0.8. ادًد عهٍ يذًد  .43

 االول يتىظظ 0.843. عالء دعٍُ عثد انغٍُ  .45



 االول يتىظظ 0.9.8. كسو يذًىد َاَف  .44

 االول يتىظظ 0.028. ظازج يذًد َىَط  ..4

 االول يتىظظ 0.085. ادًد يذًد عهٍ  .48

 االول يتىظظ 0.828. زوَان ظانى يازشَُا  .48

 االول يتىظظ 0.884. دًد عثد هللا دًد  .42

 االول يتىظظ 0.0.8. شَد نؤٌ ادًد  .0.

 االول يمثىل 42.089 يصطفً عًاز شسَف  .0.

 االول يمثىل 42.09 شًُساٌ يجُد تطسض  .9.

 االول يمثىل 42.09 َاظى شسَف داؤد  .3.

 االول يمثىل 42.000 زشا يذًد شهُس  .5.

 االول يمثىل 42.059 عًس عهٍ دداو  .4.

 االول يمثىل .42.09 عًس خضُس انُاض  ...

 االول يمثىل 48.888 ظساج ادًد عثاض  .8.

 االول يمثىل 89..48 ظعُد يصهخ ظهًُاٌ  .8.

 االول يمثىل 80..48 شهاب ادًد يذًد  .2.

 االول يمثىل 48.58 ادًد َاظٍُ عُعً  .80

 االول يمثىل 48.304 هًاو خهُم اظًاعُم  .80

 االول يمثىل 48.094 ادًد جًعح كهُة  .89

 االول يمثىل 48.884 يعاذ يجُد وتداٌ  .83

 االول يمثىل 29...4 دهُى دًُد عالوٌ  .85

 االول يمثىل 003..4 عًس دعٍُ َاَف  .84

 االول يمثىل 003..4 عهٍ خاند جهىب  ..8

 االول يمثىل 45.845 ظعد يسعٍ دًىد  .88

 

 

 

 

 

 

 

 



 جايعح انًىصم

 خسَجى كهُح انذمىق )اندزاظح انصثادُح(

 3/00/9000(  فٍ  02808/ 2/33)اندوز انثاٍَ( تًىجة األيس انجايعٍ انًسلى                           ) 9000-9002اندزاظٍ نهعاو 

 دوز انُجاح انتمدَس انًعدل االظى خ

 انثاٍَ جُد .83.23 اًَاٌ ثاتد َىَط 0

 انثاٍَ يتىظظ .8.50. شهساء يذًد صدَك 9

 انثاٍَ يتىظظ 3.800. انًُتصس عُاد دًد 3

 انثاٍَ يتىظظ 0.530. يذًد فىشٌ شهاب 5

 انثاٍَ يتىظظ .0.39. وفاء لذطاٌ دعٍُ 4

 انثاٍَ يمثىل 08..42 اظًاء زَاض غاَى .

 انثاٍَ يمثىل 42.328 نًً جاز هللا عثد هللا 8

 انثاٍَ يمثىل 48.298 خاند خهف لاظى  8

 انثاٍَ يمثىل 28..48 زاغة عثد هللا خهف 2

 انثاٍَ يمثىل 48.323 يجُد زظىل عالوٌ 00

 انثاٍَ يمثىل 48.338 يصعة عثد هللا ادًد 00

 انثاٍَ يمثىل 825..4 اظايح شاكس يععىد 09

 انثاٍَ يمثىل 855..4 ادًد تعاو فىشٌ 03

 انثاٍَ يمثىل 498..4 عًس زتاح دثُة 05

 انثاٍَ يمثىل 095..4 شَدوٌ  عُاد دًد 04

 انثاٍَ يمثىل ..0..4 َىَط عهٍ دعٍُ .0

 انثاٍَ يمثىل .44.28 عدَاٌ ظهُى ادًد 08

 انثاٍَ يمثىل 44.842 شَُة تالل جاظى 08

 انثاٍَ يمثىل 44.383 َىَط َاظٍُ  يذًىد 02

 انثاٍَ يمثىل 44.908 وظاو خهُم اتساهُى 90



 

 

 

 

 جايعح انًىصم

 اندزاظح انصثادُح 00000انذمىق            0000خسَجى كهُح 

 /  )اندوز انثاٍَ انتكًُهٍ(  9000 -9002نهعاو اندزاظٍ  

 ( 30/3/9000( فٍ ).00.تًىجة األيس انجايعٍ انًسلى )    

 

 دوز انُجاح انتمدَس انًعدل االظى خ

 انثاٍَ انتكًُهٍ يمثىل 44.908 وظاو خاند عثد انعانٍ .0

 انثاٍَ انتكًُهٍ يمثىل 34..45 شهساء عثد انىهاب عثد انمادز .9

 انثاٍَ انتكًُهٍ يمثىل 45.043 هصاع زعد ضايٍ .3

 انثاٍَ انتكًُهٍ يمثىل 83..43 َىزا ادًد عثد هللا   .5

 

 

 

 

 

 

 

 جايعح انًىصم

 ( اندزاظح انًعائُح خسَجى كهُح انذمىق )

 4/8/9000فٍ   (2/33/05049)اندوز األول( تًىجة األيس انجايعٍ انًسلى ) 9000-9002نهعاو اندزاظٍ 

 دوز انُجاح انتمدَس انًعدل االظى خ

 األول يتىظظ 9.438. ياشٌ خصعم انُاض 0

 لاألو يتىظظ 0.809. هُشاٌ عثد هللا فهد 9

 األول يمثىل 900..4 يذًد زيصٌ عثد انسدًٍ 3

 

 

 انثاٍَ يمثىل 45.203 عهٍ عكُم عىض 90

 انثاٍَ يمثىل 45.842 ازكاٌ عثد دًىد 99

 انثاٍَ يمثىل 45.800 دًاد دسداٌ عثد 93

 انثاٍَ يمثىل 43.282 اَاد خهف عىاد 95

 انثاٍَ يمثىل 49.248 َثُم اتساهُى عفٍ 94

 انثاٍَ يمثىل .49.25 ظًس شهُد كسَى .9

 انثاٍَ يمثىل 03..49 يذًد يىفك عثد انهطُف 98



 جايعح انًىصم

 خسَجى كهُح انذمىق )اندزاظح انًعائُح(

 3/00/9000 فٍ    (02808/ 2/33)                      )اندوز انثاٍَ( تًىجة األيس انجايعٍ انًسلى 9000-9002نهعاو اندزاظٍ 

 خ
 دوز انُجاح انتمدَس انًعدل االظى

 اكسو عثد هللا عالوٌ 0

44.803 

 انثاٍَ  يمثىل

 تدوز غاشٌ غضثاٌ 9

43.880 

 انثاٍَ  يمثىل

 ضازٌ ادًُد ثسثاز 3

49.59. 

 انثاٍَ  يمثىل

 

 

 

 

 

 


