
 

 

 

 

 ميٍح اىفْىُ اىجٍَيح 

 قظٌ اىفْىُ اىظٍَْائٍح واىتيفشٌىٍّح 

 

 اىَظائٍح  ّتائج  اىَزديح االوىى / اىدراطح                                               

 

 اىْتٍجح االطٌ خ اىْتٍجح االطٌ خ
 رٍِّ عاده دظِ صاىخ 17 ّاجخ       عثد اىزدَِ رطىه شاله 1

 

  حّاجذ   

 عثد اىظتار رافد عثد اىظتار 18 حّاجذ    رائدج شامز ٍذَىد ّاجً 2

  

 ّاجخ   

 ٍذَد دظٍِ هاله عثد اىيطٍف 19 حّاجذ    هٌٍ شتٍىي جاطٌراٍّا اتزا 3

 

 ّاجخ   

 رضا خٍز هللا ّاظٌ  22 ّاجخ    ٌىطف عثد اىصادة خضز 4

 

 ّاجخ   

 طاٍز هادي غافو ّجٌ  5

 

 تزاء عاصٌ فزٍاُ  21 ّاجخ   

 

 حّاجذ   

 ٍذَد عالء اىدٌِ ماٍو 6

 

 دعاء عاصٌ فزٍاُ 22 ّاجخ    

 

 ّاجذح   

 طعد عثد اىهادي طٍف  7

 

 ّاجذح    طْا فالح دظِ عثد اىزطىه 23 ّاجخ   

 اٍٍز ّاٌف ٌذٍى اتزاهٌٍ  8

 

 ٍذَد طاىٌ غاٌّ 24 راطة   

 

 ٍنَو   

 ادَد عثاص دَدوُ دظِ  9

 

 هاىه عيً دظٍِ عيىاُ 25 ّاجخ   

 

 ٍنَو

 ٍذَد دظْاوي مٍْثو طيَاُ 12

 

 ّاجخ تقزار طجاد ىٍث عثد اىناظٌ 26 ّاجخ   

 ٍجيض ميٍح

 فىسي ٍذجىب ٍذَد 11

 

 دظٍِ عىدج خيف  27 ّاجخ    

 

 ّاجخ   

 فاطَح عصاً دَدوُ 12

 

 طجاد ادَد عثىد 28 ّاجذح    

 

 ّاجخ تقزار

 ٍجيض ميٍح

 عيً ٍصطفى عصاً 13

 

 قتٍثح اتزاهٌٍ عثد هللا 29 ّاجخ   

 

 ّاجخ

 عيٍاء ادَد ٍصطفى  14

 

 تٍظٍز اٌاد  طه 32 ّاجذح  

 

 ّاجخ

 عيً قاطٌ ٍذَد 15

 

   31 ّاجخ   

   32 ّاجخ اٌَِ ثائز عيً عطٍح  16

 

 



 

 

 

 ميٍح اىفْىُ اىجٍَيح 

 قظٌ اىفْىُ اىظٍَْائٍح واىتيفشٌىٍّح 

 ّتائج  اىَزديح اىثاٍّح / اىدراطح اىَظائٍح                                               

 اىْتٍجح االطٌ خ اىْتٍجح االطٌ خ
 طْاُ دظٍِ ٍذَد رشٍد 21 ّاجخ عثد هللا عثد اىنزٌٌ جاتز عَز 1

 

 ّاجخ

 ّاجخ تقزار عالء عذوب ٍذظِ 22 ّاجخ تقزار عيً اتزاهٌٍ عثد هللا 2

 ّاجخ دظِ قاطٌ ماظٌ شهىاس 3

 

 ٍنَو دٍدر أٌاد جاتز عثد 23

  ٍذَد قٍض عثد هللا 4

 ّاجخ

 ّاجخ أدَد صثاح جىاد 24

  عقٍو ٍظيٌ دظِ ماطع 5

 خّاج

 ّاجخ ٍذَد صادق مزٌٌ 25

  ٍذَد ثاٍز عثد اىنزٌٌ 6

 ّاجخ تقزار

 ٍنَو اٌَاُ قاطٌ راضً سٌارج 26

  آرا أرشاك ٌظائً 7

 ّاجخ

 ّاجخ أدَد صثاح خشِ دظِ 27

 ّاجذح ّعٍَه أدَد رٍٍش ٍهْا 28 ّاجخ أدَد فارص ٍهدي 8

 

 ّاجذح تقزار سٌْة عثد هللا عثد ٍذَد 9

 

 تقزار ّاجخ دٍدر داٍد ٍطز 29

  ٍذَد ثاٍز عثد اىنزٌٌ 12

 ّاجخ تقزار

 ّاجخ تقزار عيً عثد اىىادد ماظٌ 32

 

 ّاجذح تقزار سٌْة عثد هللا عثد ٍذَد 11

 

 ّاجخ مزار طاىة عىاد جٍاد 31

 ّاجخ ٍذَد طه ٌاطٍِ فٍصو 12

 

 ٍنَو دٍدر عثد اىصادة ٍذَد 32

 ٍنَو رطىه عثد اىزضا عيىاُ ماظٌ 13

 

 ّاجخ ٌ عثاصطجاد عيً مزٌ 33

 ٍنَو ٍْاف قصً عثد هللا ٍذَد 14

 

 ّاجذح ّاهدج خيف ماطع ٍاه هللا 34

 ّاجخ تقزار عيً ٍٍْز جثار 15

 

 ّاجخ تقزار ٍصطفى ٍهدي صاىخ ٍهدي 35

  أدَد عثد االٍٍز عثد اىزطىه 16

 ّاجخ

 ّاجخ تقزار أٍٍز طه ٍذَد جاطٌ 36

  أشىاق عاصً هادي 17

 ّاجذح تقزار

 ّاجخ ش ٌىطف دظٍِاسُ عشٌ 37

  عَز عثاص فهد داتٌ 18

 ّاجخ

 ّاجذح ٍْه هللا دظٍِ عفىري 38

 ٍنَو عيً طاىٌ طعدي خيف 19

 

 ّاجذح إطزاء ٍْعٌ صاىخ عيٍىي 39

 ّاجذح تقزار أجىاُ عثاص عطٍح عيً 22

 

 ٍنَو تشٍز طيَاُ عثاص دظٍِ 42



 

 ميٍح اىفْىُ اىجٍَيح 

 قظٌ اىفْىُ اىظٍَْائٍح واىتيفشٌىٍّح 

 اىَظائٍحّتائج  اىَزديح اىزاتعح / اىدراطح 
 

 اىْتٍجح االطٌ خ

 ّاجخ جاطٌ ٍذَد ٍهدي دظٍِ 1

 

 ّاجخ  دظِ رسوقً دظٍِ عيً  2

 ّاجخ عيً دظٍِ ٍذَد دثٍة 3

 

  عيً هاشٌ طهٍو ٍطز  4

 ّاجخ

  مزار ماظٌ فٍاض دظٍِ 5

 ّاجخ

  ٍاسُ طعٍد جثز ستىُ 6

 ّاجخ 

  ٌاطز طعد جاطٌ عٍداُ  7

 ّاجخ

 ّاجخ رافد فزداُ دثٍة جىٌظ  8

 ّاجخ عَز دظٍِ دَشج ٍذَد  9

 

 ّاجخ عَز عيً دظٍِ ٍْادي  12

 ّاجخ ٍاىل عثد اىذظٍِ صاىخ جاتز  11

 

 ّاجخ اىعشٌش طىادي فهد ٍهْد عثد  12

 ّاجخ ٍهْد ماظٌ عاىً ٍذَد  13

 

 ّاجخ ٌَاً طعدي رشٍد طعٍد  14

 

 ّاجخ سٌْح اتزاهٌٍ ّىري اٍٍِ 15

 ّاجخ اوص داسً داوود طيَاُ  16

 

 ّاجخ عاٍز عشٌش ٍذَد خيٍفح  17

 

 عيً عثد االىه ّعَه تداي  18

 

 ّاجخ

 

 ّاجخ ٍذَد عثد اىزضا دظٍِ ماظٌ  19

 

 ّاجخ دظٍِ طعدي ماظٌ جىاد  22

 

 ّاجخ ادَد عثد اىذيٌٍ ٍذَد طعٍد  21

 

 ّاجخ طٍف اىدٌِ عيً عثد اىذظٍِ 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


