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 جايعح انًىصم

 انذراطح انصثادُح 00000انذمىق            0000خزَجى كهُح 

 /  )انذور األول(  8002 -8002نهعاو انذراطٍ  

  (0/7/8002(  فٍ  )00200تًىجة األيز انجايعٍ انًزلى )

 

 دور انُجاح انرمذَز انًعذل االطى خ

 األول جُذ جذا   88..28 طىطٍ يثكال يطهك  .0

 األول جُذ جذا   .8..28 َىر َجى عثذهللا  .8

 األول جُذ جذا   28.888 ثائز رجة ادًذ  .8

 األول جُذ جذا   20.218 رَا طعذ شاكز  ..

 األول جُذ جذا   .20.20 اطزاء غاَى دًُذ  .1

 األول جُذ .72.22 يزواٌ كايم جًعح  ..

 األول جُذ 701..7 رشا راكاٌ َجى  .7

 األول جُذ 71.108 افٍُ يىطً طعُذ  .2

 األول جُذ 721..7 َزكش دظٍ طفز  .2

 األول جُذ .78.2 طزاب عهٍ عزب  .00

 األول جُذ 78.788 طانٍ طهًاٌ شًعىٌ  .00

 األول جُذ 78.1.8 دظٍُ طعُذ عُذاٌ  .08

 األول جُذ 78.087 َذي ئطًاعُم هادٌ  .08

 األول جُذ .78.78 ادًذ صثاح انذٍَ يذٍ انذٍَ  ..0

 األول جُذ 81..78 يذًذ عهٍ خهف  .01

 األول جُذ 70..78 اطًاء اتزاهُى ادًذ  ..0

 األول جُذ 70.228 غُث عايز ادًذ  .07

 األول جُذ .2..70 َىر طعذ جاطى  .02
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 األول جُذ 70.022 سَاد طعذ انذٍَ عطا يذًذ  .02

 األول جُذ 70.778 دعاء يذًذ صثزٌ  .80

 األول جُذ 70.787 رَرا ثائز كُكه  .80

 األول جُذ 70.827 يذًذ طًُز  يذًىد  .88

 ولاال جُذ .70.02 وطٍ َذًُ لاطى  .88

 األول يرىطظ 2.728. يذًذ ثاٍَ خهف  ..8

 األول يرىطظ 02..2. رائذ سَاد دُذر  .81

 األول يرىطظ ..2.8. فزاص يذًذ ادًذ  ..8

 األول يرىطظ 72..2. َغى هاٍَ شاكز  .87

 األول يرىطظ 81..2. اًَاٌ طثهاٌ عثذهللا  .82

 األول يرىطظ .2.07. عثذ انزدًٍ عهٍ عثذ  .82

 األول يرىطظ 2.0.0. يذًذ عثذ األنه َىَض  .80

 األول يرىطظ ....7. خهُم فرذٍ خهُم  .80

 األول يرىطظ 7.880. اطزاء َىرٌ عثذ انكزَى  .88

 األول يرىطظ 821... أطُم شهاب ادًذ  .88

 األول يرىطظ 1.212. َاطز عهٍ ادًذ  ..8

 األول يرىطظ .1.28. عشَشج سهُز طعُذ  .81

 األول يرىطظ ..1.7. سَُح يعذ طانى  ..8

 األول يرىطظ 27..1. َثأ فاضم يذًذ طاهز  .87

 األول يرىطظ 1.187. وفاء عثذ انىادذ اطًاعُم  .82

 األول يرىطظ .1.81. يزوج طانى يرعة   .82

 األول يرىطظ .1.... لرُثح عثذ انكزَى خهُم  .0.
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 األول يرىطظ .87... دزَح سَذاٌ خهف  .0.

 األول يرىطظ 010... َىطف شهاب ادًذ  .8.

 األول يرىطظ 8.7.0. َىر صثذٍ يذًذ  .8.

 األول يرىطظ 8.7. يُذر عثذ انزساقرَا   ...

 األول يرىطظ 8.82. ثايز ذذظٍُ يزعٍ  .1.

 األول يرىطظ .8.22. طعذٌ يزعٍ دظٍ  ...

 األول يرىطظ 8.2.8. دنٍُ عذَاٌ شفُك  .7.

 األول يرىطظ 8.878. طانى عثذ انزدال يطز  .2.

 األول يرىطظ 8.8.8. عثُز وعذ رشُذ  .2.

 األول يرىطظ 8.888. عذَاٌ ادًذ دظٍُ  .10

 األول يرىطظ 8.0.8. ادًذ خهُم اتزاهُى  .10

 األول يرىطظ .0.82. سَُة لصٍ عثذ انثالٍ  .18

 األول يرىطظ 81..0. ردًح رَاض عثذ انغٍُ  .18

 األول يرىطظ 0.071. يشزق دًُذ خضز  ..1

 األول يمثىل 12.100 اياٍَ ذذظٍُ يذظٍ  .11

 األول يمثىل 12.188 يعرش جظاو يذًذ  ..1

 األول يمثىل 12.0.2 ونُذ دايذ دظٍُ  .17

 األول يمثىل 17.221 فإاد خهف طهًُاٌ  .12

 األول يمثىل 88...1 طًُز يذًذ جهاد  .12

 األول يمثىل 2...11 عهٍ صانخ عهٍ  .0.

 األول يمثىل 282..1 عثذ انزدًٍ صانخ عثًاٌ  .0.

 األول يمثىل .2..18 طعذ عثذ فزداٌ  .8.
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 األول يمثىل 18.880 عثذ انعشَش خضُز طعًه  .8.

 

 

 

 

 ايعح انًىصمج

 انذراطح انصثادُح 00000انذمىق            0000خزَجى كهُح 

 انثاٍَ (/  )انذور   8002 -8002 نهعاو انذراطٍ 

 (0/00/8002( فٍ )0.878تًىجة األيز انجايعٍ انًزلى )

 

 دور انُجاح انرمذَز انًعذل االطى خ

 انثاٍَ جُذ 70.221 ايُزج عثذ انغٍُ شُد  .0

 انثاٍَ يرىطظ 0.722. داسو طزداٌ دظٍُ  .8

 انثاٍَ يمثىل 12.207 يذًذ خهُم اطًاعُم  .8

 انثاٍَ يمثىل 17.770 يذًذ َىطف اطًاعُم   ..

 انثاٍَ يمثىل .17.11 عثذ عطُح صانخ  .1

 انثاٍَ يمثىل 17.882 يهُذ طًُز اتزاهُى  ..

 انثاٍَ يمثىل 17.828 فائك دنف داؤد  .7

 انثاٍَ يمثىل 227..1 ُى دًذعثذ انزدًٍ اتزاه  .2

 انثاٍَ يمثىل ..1..1 َظزي يذًذ طهُى  .2

 انثاٍَ يمثىل 0.7..1 صانخ َاطٍُ اتزاهُى  .00

 انثاٍَ يمثىل .11.72 خُز انذٍَ َىطف عهٍ  .00

 انثاٍَ يمثىل .0..11 يها خانذ اتزاهُى   .08

 انثاٍَ يمثىل 11.8.2 َشار َىطف دًُذ  .08

 ٍَانثا يمثىل 11.082 دًُذ عهٍ داَخ  ..0

 انثاٍَ يمثىل .11.0 يذًذ عثذ انمادر فهُخ  .01
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 انثاٍَ يمثىل .11.00 وعذ ادًذ َىَض   ..0

 انثاٍَ يمثىل 2.0..1 تزساٌ اكزو لاطى  .07

 انثاٍَ يمثىل 288..1 اراس ادًذ اتزاهُى  .02

 انثاٍَ يمثىل 7.8..1 ثُة عطا هللا جىَزد  .02

 انثاٍَ يمثىل ..8..1 اطايح جاطى يذًذ  .80

 انثاٍَ يمثىل 88..18 فرذٍ سوتع عثذ انكزَى  .80

 انثاٍَ يمثىل 80..18 يذًذ عثذ هللا َجى  .88

 انثاٍَ يمثىل 08..18 يذًذ صثاح دًاد  .88

 انثاٍَ يمثىل .18.88 فُز لُض عثذ انكزَى  ..8

 انثاٍَ يمثىل 18.708 رافع يذًذ جًعح  .81

 انثاٍَ يمثىل 18.1.1 َكرم دًذ دًكٍ  ..8

 انثاٍَ يمثىل ..18.1 طذاد ادًذ َىاف  .87

 انثاٍَ يمثىل 18.8.8 رعذ عثذ انجثار جًُم  .82

 انثاٍَ يمثىل 18.020 جاطى يذًذ خهف   .82

 انثاٍَ يمثىل 18.007 طهطاٌ يذًذ طعُذ  .80

 انثاٍَ يمثىل 01..10 اركاٌ يذًذ صغُز  .80

 انثاٍَ يمثىل 18..10 صيذًىد خهُم عُفى  .88
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 ايعح انًىصمج

 نذراطح انصثادُحا 00000انذمىق            0000خزَجى كهُح 

 (انركًُهٍ انثاٍَ /  )انذور  8002 -8002 نهعاو انذراطٍ 

 ( 01/08/8002( فٍ )80801تًىجة األيز انجايعٍ انًزلى )    

 

 دور انُجاح انرمذَز انًعذل االطى خ

 انركًُهٍ يمثىل 2.8..1 عًاد عهٍ عثذ .0

 انركًُهٍ يمثىل 18.072 عثذ اإلنه عثذ انذهُى يهذٌ  .8

 

 

 

 انمظى :                               انماَىٌانجايعح : انًىصم                  انكهُح : 

 انذراطح : )يظائٍ(                 انشهادج : )تكانىرَىص(

 رلى وذارَخ األيز انجايعٍ :                     اطى دورج انرخزج : 8002-8002طُح انرخزج : 

 انذور انذٌ ذخزج يُه انًعذل اطى انطانة انثالثٍ خ

 األول  12.220 لصٍ ادًذ اطًاعُم  .0

 

 

 

 

 

 انمظى :                               انماَىٌانجايعح : انًىصم                  انكهُح : 

 انذراطح : )يظائٍ(                 انشهادج : )تكانىرَىص(

 رلى وذارَخ األيز انجايعٍ :                     اطى دورج انرخزج : 8002-8002طُح انرخزج : 

 انذور انذٌ ذخزج يُه انًعذل اطى انطانة انثالثٍ خ

 انثاٍَ 12.21 تشار ئدرَض يزاد  .0

 انثاٍَ 18.728 يذًذ خطاب تكز   .8

 انثاٍَ 18.808 يذًذ انُاص عثذ هللا  .8

 انثاٍَ .10.20 دظٍ دًشج جعفز  ..
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