
 

 كهٛخ انزًرٚط شئٌٕ انطالة                                                                                    جبيعخ انفٕٛو                               

 إيزذبٌ انفصم انذراضٙ انثبَٙ  نهفرلّ انثبنثّ" لطى َطب " نهعبو انجبيع2020ٗ /2021و

 (  كهٛخ انخذيّ اإلجزًبع8ّٛيذرج )

 (2نجُّ ) (1نجُّ )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 ظذٗ عجذ انزٕاة يذًٕد اضًبعٛم 318٧ 1 ضٓب ادًذ شعجبٌ عجذ انٕارس 31٧2 1

 ظذٗ يذًٕد دطٍ يذًذ 3188 2 ضٓبو اشرف دطٍ يذًذ 31٧3 2

 عبئشّ عهٙ عجذ انذًٛذ أدًذ 318٨ 3 شرٔق شعجبٌ فزذٙ رجت 31٧4 3

 عبير جًبل صبنخ صبنخ عجذ هللا 31٨0 4 شرٔق يصطفٗ يصطفٗ ادًذ 31٧5 4

 عجذ انذًٛذ عبغف عجذ انذًٛذ عهٙ 31٨1 5 شًص شعجبٌ أدًذ عجذ انطزبر 31٧6 5

 عجذ انردًٍ ضهًٛبٌ ضُٕضٗ يذًذ 31٨2 6 شًٛبء ادًذ دطٍٛ عجذ انذهٛى 31٧٧ 6

 عجذ انردًٍ غبرق ضٛذ يذًذ 31٨3 7 عجذ هللا يخهٕفشًٛبء انطٛذ  31٧8 7

 عجذ انردًٍ عجذ انصبدق عجذ انٓبدٖ دًذ 31٨4 8 شًٛبء ثالل يذًذ أدًذ 31٧٨ 8

 عجذ انردًٍ عٛذ عجذانردًٍ يذًذ 31٨5 9 شًٛبء خبنذ يذًٕد دطٍٛ 3180 9

 عجذ انردًٍ فبرٔق رَٕٗ رضزى 31٨6 11 شًٛبء رجت يذًذ يذًذ 3181 11

 عجذ انردًٍ يذًذ عجذانذكى عٛذ 31٨٧ 11 شًٛبء ضهٛى يذًذ عجذ انذاٚى 3182 11

 عجذ انردًٍ يرعٗ دطٍٛ يذًٕد 31٨8 12 شًٛبء عبشٕر خًٛص عجبش 3183 12

 عجذ انردًٍ يصطفٗ عجذ انردًٍ يذًذ 31٨٨ 13 شًٛبء َبصر ريعبٌ دبيذ 3184 13

 عجذ انعسٚس يجذٖ عجذ انعسٚس خًٛص 3200 14 صبثرٍٚ فرج عجذ هللا عجذ انًذطٍ 3185 14

 عجذ هللا جًعّ عٛذ يذًٕد 3201 15 صبثرٍٚ يذًٕد عهٗ يذًٕد 3186 15

 (4نجُّ ) (3نجُّ )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 فبغًّ يذًذ فٕزٖ عهٗ 321٧ 1 عجذ هللا يطعٕد جٕدِ يذًذ 3202 1

 فبغًّ ْٔٛت يذًٕد اضًبعٛم 3218 2 يذًذعجذانٓبد٘ عٛذ عجذانٓبد٘  3203 2

 فبٚسِ أدًذ دطٍٛ يذًذ 321٨ 3 عجٛر ثبثذ شعجبٌ ثذر 3204 3

 لًر شعجبٌ عٕٚص يذًٕد 3220 4 عجٛر يذًذ دطٍ عجذانعسٚس 3205 4

 كرٚى ضٛذ ايٍٛ فردبد 3221 5 عال اشرف ريعبٌ عجذ انغُٗ 3206 5

 كرًّٚ يذًذ لرَٗ صبنخ 3222 6 عهٗ يذًذ عجذانعظٛى عجذانٓبدٖ 320٧ 6

 نطٛفّ يذًذ جًعّ ادًذ 3223 7 عهٛبء انطٛذ ٕٚضف عهٗ 3208 7

 يجذٖ جًبل فبرٔق عًر 3224 8 عًرٔ يذًٕد عهٙ عجذ انًجٛذ 320٨ 8

 يذًذ اثٕانخٛر ضبنى عجذانجٕاد 3225 9 عًرٔ يذًٕد يذًذ دطٍ 3210 9

 ادًذ عجذانذكٛى عجذانرؤفيذًذ  3226 11 غبدِ انطٛذ عبشٕر يذًذ ضهٛى 3211 11

 يذًذ ادًذ عهٗ يذًذ 322٧ 11 غبدِ فردبد دطٍ شبكر 3212 11

 يذًذ اضًبعٛم انطٛذ يذًذ 3228 12 فبرٍ يذًذ ضعذ ثذٔر 3213 12

 يذًذ دًذٖ يذًذ عٛذ 322٨ 13 فبغًّ شذبد ريعبٌ ضهٕيّ 3214 13

 ضًٛر عجذانجبلٗيذًذ خبنذ  3230 14 فبغًّ صبنذٍٛ دطٍٛ عجذ انعهٛى 3215 14

 يذًذ خبنذ ضٛذ عجذهللا 3231 15 فبغًّ عبغف يذًذ ضهًٛبٌ 3216 15
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 إيزذبٌ انفصم انذراضٙ انثبَٙ  نهفرلّ انثبنثّ" لطى َطب " نهعبو انجبيع2020ٗ /2021و

 (  كهٛخ انخذيّ اإلجزًبع٨ّٛيذرج )

 (6نجُّ ) (5نجُّ )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 ٍٚيذًذ عجذ انُبصر صالح انذ 324٧ 1 يذًذ خبنذ عجذانمبدر عجذانجبلٗ 3232 1

 يذًذ عهٗ عجذانفزبح عهٗ 3248 2 يذًذ رافذ صجرٖ عجذ انذًٛذ 3233 2

 يذًذ عًبد ريعبٌ عجذانعسٚس 324٨ 3 يذًذ رظب يٕٛٓة ضعذأٖ 3234 3

 يذًٕد ادًذ جهٕل دبيذ 3250 4 يذًذ ريعبٌ ضٛذ ريعبٌ 3235 4

 يذًٕد خبنذ عهٗ يذًذ 3251 5 يذًذ رٔثٙ ادًذ انرٔثٙ 3236 5

 يذًٕد زاٚذ عجذانطالو ادًذ 3252 6 يذًٕد يذًذ زغهٕل جًعّ 323٧ 6

 يذًٕد صالح ثكرٖ عجذانرؤف 3253 7 يذًذ ضعٛذ يذًٕد يذًذ 3238 7

 يذًٕد عطّٛ ادًذ يذًذ 3254 8 يذًذ ضًٛر يصطفٙ يذًذ 323٨ 8

 يذًٕد فراج يٓذٖ يذًذ 3255 9 يذًذ ضٛذ خًٛص يذًذ 3240 9

 يذًذ عجذ انفعٛم انطٛذيذًٕد  3256 11 يذًذ عبدل يذًذ ادًذ 3241 11

 يذًٕد يذًذ عجذانذهٛى جبد 325٧ 11 يذًذ عجذ انجبضػ عجذرة انُجٙ عهٙ 3242 11

 يذًٕد يفزبح يذًذ عٕض 3258 12 يذًذ عجذ انمبدر يُجذ عجذانجٕاد 3243 12

 يرفذ عجذ انذًٛذ يٕضٗ عٛطٗ 325٨ 13 يذًذ عجذ هللا ضٛذ اضًبعٛم 3244 13

 يرِٔ اًٍٚ نطفٗ رفبعٗ 3260 14 عهٗ اثراْٛى يذًذ عجذ هللا 3245 14

 يرِٔ َبصر يذًذ غبَى 3261 15 يذًذ عجذ هللا يذًذ عجذ انردٛى 3246 15

 (8نجُّ ) (٧نجُّ )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 يُبر ضٛذ يٕضٗ انطٛذ 32٧٧ 1 يرٚى دطٍٛ عهٗ دطٍٛ 3262 1

 يُبر يذًذ ضٛذ ضهطبٌ 32٧8 2 يرٚى رثٛع ادًذ يذًذ 3263 2

 يُبر يذًذ عجذانجبرٖ يذًذ 32٧٨ 3 يرٚى يجذ٘ ضعذ عجذانفزبح 3264 3

 يُبر ٕٚضف شعجبٌ عجذانزٕاة 3280 4 يصطفٗ ثكرٖ عهٗ دطٍ انطٛذ 3265 4

 يُٗ شرٚف صالح عجذانفزبح 3281 5 يصطفٗ دطُٙ ٕٚضف جٕدِ 3266 5

 يٓب ضراج ثكر٘ ضُٕضٙ 3282 6 يصطفٗ رثٛع يذًذ عجذ انجبلٗ 326٧ 6

 يٓب يجذ٘ ضعذ عجذانفزبح 3283 7 يصطفٗ عجذ هللا انطٛذ دطٍٛ 3268 7

 يٓب يذًذ ٕٚضف عهٙ 3284 8 يصطفٗ كبيم يذًذ يذًذ 326٨ 8

 يٕزِ عٕٚص لرَٗ عجذانعهٛى 3285 9 يصطفٙ يذطٍ دطُٙ دكرٔر٘ 32٧0 9

 يًذٔح عجذانزٕاة عجذانًطهتَبدّٚ  3286 11 يصطفٗ يذًٕد ادًذ عجذانفعٛم 32٧1 11

 َبْذ عجذانزٕاة ضاليّ رارت 328٧ 11 يصطفٗ يذًٕد عجذ انشفٛع يذًذ 32٧2 11

 َجٛهّ ثذٖٔ عجٕد انطٛذ 3288 12 يصطفٗ يصطفٗ انطٛذ دطٍ 32٧3 12

 َجبح زغهٕل عجذ انغُٗ عجذ انعسٚس 328٨ 13 يصطفٗ يًذٔح دطٍ ججرِ 32٧4 13

 َجبح ادًذ يذًذ انطٛذ 32٨0 14 عجذانكرٚىيصطفٗ َبصر يذًٕد  32٧5 14

 َذا ادًذ يذًٕد عجذانجبلٙ 32٨1 15 يُبر  انطٛذ يذًذ انطٛذ 32٧6 15
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 إيزذبٌ انفصم انذراضٙ انثبَٙ  نهفرلّ انثبنثّ" لطى َطب " نهعبو انجبيع2020ٗ /2021و

 (  كهٛخ انخذيّ اإلجزًبع10ّٛيذرج )

 

 (10نجُّ ) (٨نجُّ )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 اثٕ ْشًَّٛطًّ دطٍٛ جبثر  330٧ 1 َذا جًبل ادًذ انطٛذ 32٨2 1

 َٓٗ يبيٌٕ انطٛذ اثراْٛى 3308 2 َذا دًذٖ عجذ انعسٚس يذًذ 32٨3 2

 َٕرا ريعبٌ عجذهللا جًعخ 330٨ 3 َذا عجذانجبلٗ ٕٚضف عجذانجبلٗ 32٨4 3

 َٕرِ عًبد ثكرٖ يذًذ 3310 4 َذا عسد يذًذ عالق 32٨5 4

 يصطفَٕٙرْبٌ شعجبٌ ضبنى  3311 5 َذا فزذٗ عهٗ عجذ انًجٛذ 32٨6 5

 ْبجر يذًذ ادًذ ججٛهٗ 3312 6 َذا كًبل يذًذ جبثر 32٨٧ 6

 ْبجر يصطفٙ يذًذ عجذانطًٛع 3313 7 َذا َبصر شعجبٌ عجذانزٕاة 32٨8 7

 ْبجر يًذٔح ضهطبٌ ضهًٛبٌ 3314 8 َذا َبصر عجذهللا يٓهٓم 32٨٨ 8

 ْجخ هللا كًبل ضعذ عهٗ 3315 9 َذٖ ثذٚع صبنخ َبٚم 3300 9

 ْجّ ادًذ شعجبٌ ضٛذ 3316 11 َذٖ ضبنى يذًٕد عجذ انًذطٍ 3301 11

 ْجّ اضًبعٛم يذًذ غهجّ 331٧ 11 َذٖ ضٛذ عجذ هللا جُٛذٖ 3302 11

 ْجّ رٕثخ رٕفٛك يذًذ 3318 12 َذٖ عذنٗ عجذانجصٛر عجذانعبغٗ 3303 12

 ْجّ رثٛع ضاليّ يعٕض 331٨ 13 َذٖ عصبو يصطفٗ دطٍٛ ادًذ 3304 13

 ْجّ يذًٕد دبفظ عجذانعبل 3320 14 فزذٗ ججر عهَٗذٖ  3305 14

 ْجّ َبدٖ يصطفٗ يعٕض 3321 15 َريٍٛ يصرٖ َعًبٌ يذًذ 3306 15

 (12نجُّ ) (11نجُّ )

 االســم رقم الجلوس   م   االســم رقم الجلوس   م  

 ٚبضًٍٛ اشرف ضٛذ ركٗ 333٧ 1 ْجّ َجٛم رجت ضٛذ 3322 1

 ٚبضًٍٛ فرج جًعّ يعٕض 3338 2 انجٛذْذٖ  أدًذ عجذ هللا  عجذ  3323 2

 ٚبضًٍٛ يجذ٘ أدًذ يذًذ 333٨ 3 ْذٚر ضاليّ عهٗ لرَٗ 3324 3

 ًُٚٗ ادًذ ضهٛى عجذ انجهٛم 3340 4 ْذٚر عهٗ اثٕانذبرس عهٗ 3325 4

 ًُٚٗ اضًبعٛم يذًذ يذًٕد 3341 5 ْذٚر يذًٕد يذًذ يذًٕد 3326 5

 ًُٚٗ دطٍٛ ادًذ اثراْٛى 3342 6 ُْبء يصطفٗ عجذانًطهت عهٗ 332٧ 6

  ُْذ يذًذ أدًذ أدًذ 3328 7

 ُْذ ٔدٛذ صالح عٕٚص 332٨ 8

 ْٛبو جًبل رجت عًر 3330 9

 ْٛثى دطٍٛ يذًذ عجذانعظٛى 3331 11

 ٔالء دًذ٘ يذًٕد أدًذ 3332 11

 ٔالء يعٕض عجذانًٕنٗ يرضٙ 3333 12

 ٚبرا ادًذ ثذراٌ ادًذ 3334 13

 هللا دجبز٘ يذًذٚبرِ جبة  3335 14

 ٚبضر رثٛع غّ عجذ انذًٛذ 3336 15


