
ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

1نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذاتراْٛى ػثذ انؼظٛى حطٍ ػثذ4201ِ

يطرجذاتراْٛى كايم يحًذ انطٛذ انحر4202ّ

يطرجذإتراْٛى يحًذ ػثذانحًٛذ انماض4203ٙ

يطرجذاتراْٛى يحًذ يحًذ احًذ ٕٚضف صالح4204

يطرجذاحًذ اتراْٛى يحًذ ػهٗ انؼكم4205

يطرجذاحًذ اتراْٛى يحًذ يحًذػرف4206ّ

يطرجذاحًذ اتراْٛى يصطفٗ حطٍ اتراْٛى4207

يطرجذاحًذ انطٛذ يحًٕد ػثذ انؼسٚس4208

(انفرلح انثانثح)انهغاخ انصٕرٚح َٔظرٚح اٜنٛاخيطرجذاحًذ ذٕفٛك يحًذ ذٕفٛك اتراْٛى4209

يطرجذاحًذ حازو ػثذ انرحًٍ حافظ انطؼذ4210َٗ

يطرجذاحًذ حطاو ضاليّ درٔٚش انحذاد4211

يطرجذاحًذ حطٍٛ حطٍٛ انشٓا4212ٖٔ

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 1صفحح 



ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

2نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذاحًذ رتٛغ ػثذانؼظٛى حط4213ٍ

يطرجذاحًذ ضًٛر ػثذ انًؼٍٛ يحًذ ػه4214ٗ

يطرجذاحًذ ػاطف يحًذ انطٛذ االلرع4215

يطرجذاحًذ ػثذ انحٗ ػثذ انحٗ يرٔاٌ لاضى4216

يطرجذاحًذ ػهٗ يحًذ يحًذ جثر4217

(انفرلح انثانثح)انهغاخ انصٕرٚح َٔظرٚح اٜنٛاخيطرجذاحًذ يخرار ػثذانحًٛذ ذٓايٗ يحًذ ضانى4218

يطرجذأحًذ ْشاو إتراْٛى يحًذ ٕٚضف4219

يطرجذاضالو صالح يصطفٗ يصطف4220ٗ

يطرجذاشرف طهؼد ػثذانْٕاب اتراْٛى4221

يطرجذاالء انطٛذ يحًذ ػثذانؼال دضٕل4222ٙ

يطرجذانطٛذ احًذ انطٛذ يُصٕر4223

يطرجذانطٛذ رضا انطٛذ ٕٚضف ػثذ انؼال4224

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 2صفحح 



ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

3نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذانطٛذ ػثذِ انطٛذ يحًذ ػفٛف4225ٗ

يطرجذانطٛذ يرٕنٗ انطٛذ يرٕن4226ٗ

يطرجذايٛر انطٛذ احًذ يحًذ ضالي4227ّ

يٍ انخارجأاب حطٍ اتراْٛى حط4228ٍ
 - (انفرلح انثانثح)انهغاخ انصٕرٚح َٔظرٚح اٜنٛاخ - (انفرلح انراتؼح)انرفاػم تٍٛ اإلَطاٌ ٔ انكًثٕٛذر

(انفرلح انراتؼح)َظرٚح انحطاتاخ - (انفرلح انراتؼح)انًشـــــــــــــرٔع

(انفرلح انثانثح)انُظى انخثٛرج َٔظى دػى انمرار - (انفرلح انراتؼح)انًؼانجح ػهٗ انرٕازٖيٍ انخارجآٚح حايذ يحًٕد يحًذ انجأٚش4229

يٍ انخارجاًٚاٌ ػطٕج احًذ انطٛذ انؼطار4230
َظرٚح  - (انفرلح انثانثح)(2)ذحهٛم ٔذصًٛى انُظى  - (انفرلح انراتؼح)انًؼانجح ػهٗ انرٕازٖ

(انفرلح انراتؼح)انحطاتاخ

يطرجذاٚٓاب ػثذ انحًٛذ ػثذ انؼاطٗ اتراْٛى4231

يطرجذحطاٌ اشرف حطاٌ اتراْٛى حطا4232ٌ

يطرجذحطٍ يحًذ حطٍُٛ حطٍٛ كاكا4233

يطرجذحًذٖ ػًاد حًذٖ انطٛذ يحًذ4234

يطرجذخانذ أحًذ فًٓٙ ػهٙ صثر4235ِ

يطرجذريضاٌ ذٓايٙ ريضاٌ ذٓايٗ احًذ4236

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 3صفحح 



ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

4نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذصاترٍٚ يصطفٗ يصطفٗ اتٕانفرٕح4237

يطرجذصثحٗ ياْر حًذٖ ػثذ هللا يثرٔن4238

يطرجذطارق يجذٖ احًذ ػثذانؼال يحًذ َجى4239

يطرجذػثذ انرحًٍ احًذ يحًذ اتراْٛى4240

يطرجذػثذ انطالو انطٛذ يحًٕد يحًذ طح4241

يطرجذػثذ هللا صاتر ػثذ هللا اتٕ انؼسو4242

يطرجذػثذهللا ػثذانُاصر حطٍ ضهٛى4243

(انفرلح انثانثح)انهغاخ انصٕرٚح َٔظرٚح اٜنٛاخيطرجذػثذهللا يحًذ ػثذهللا حط4244ٍ

يطرجذػثذ انًُؼى ػًر ػثذ انًُؼى يحًذ انٓادٖ ػثًا4245ٌ

يطرجذػالء انذٍٚ يحًذ احًذ يحًٕد رشٛذ4246

يطرجذػالء ٚحٗ يحًذ حافظ ػًر4247

يٍ انخارجػهٙ ػًر انطٛذ يحًذ احًذ4248

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 4صفحح 



ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

5نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذػًاد حًذٖ انشحاخ يحًذ اضًاػٛم4249

يطرجذػًرٔ يحًذ فارٔق احًذ انُمٛة4250

يطرجذياْر ػهٗ يحًذ ػساو4251

(انفرلح انثانثح)(2)ذحهٛم ٔذصًٛى انُظى يطرجذيحًذ حايذ اتراْٛى ػثذ هللا4252

يطرجذيحًذ حطٍٛ ػثذانفراح ػهٗ ػطٛح4253

يطرجذيحًذ زكرٚا َٕٚص يحًذ ػط4254ّٛ

يطرجذيحًذ ضًٛر حطٍ اتراْٛى4255

يطرجذيحًذ ضًٛر ػرفّ احًذ ضانى4256

يطرجذيحًذ طارق رفؼد يحًذ4257

يطرجذيحًذ ػادل ػهٗ ػهٗ جٕد4258ِ

يطرجذيحًذ ػثذ هللا انطٛذ حط4259ٍ

يطرجذيحًذ ػثذانُثٙ ػثذانْٕاب ضهًٛا4260ٌ

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 5صفحح 



ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

6نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذيحًذ لذر٘ أحًذ أي4261ٍٛ

يطرجذيحًذ يحًٕد احًذ فؤاد يحًذ4262

يطرجذيحًذ يصطفٗ ػثذهللا يحًذ4263

يطرجذيحًذ يصطفٗ يحًذ يجاْذ خهٛم انؼٕٚط4264ٗ

تالٙيحًذ َاصر احًذ احًذ4265
 - (انفرلح انراتؼح)انرفاػم تٍٛ اإلَطاٌ ٔ انكًثٕٛذر - (انفرلح انثاَٛح)إدارج انًشرٔػاخ

يٕضٕػاخ يخرارج فٙ ػهٕو  - (انفرلح انراتؼح)انًؼانجح ػهٗ انرٕازٖ - (انفرلح انراتؼح)انًشـــــــــــــرٔع

(انفرلح انراتؼح)َظى أياٌ انكًثٕٛذر - (انفرلح انراتؼح)َظرٚح انحطاتاخ - (انفرلح انراتؼح)انحاضة

يطرجذيرٔاٌ ػسخ حايذ حط4266ٍ

يطرجذيرٔاٌ يحًذ يؼٕض ػثذ انًجٛذ انطٛذ4267

يطرجذيصطفٗ انطٛذ ضؼذٌٔ يحًذ4268

يطرجذيصطفٗ إَر يصطفٗ ضهًٛا4269ٌ

يطرجذيصطفٗ حافظ فرٕحّ حافظ4270

يطرجذيصطفٗ ضهًٛاٌ يحًذ اتراْٛى4271

يطرجذيصطفٗ ػًر يصطفٗ ػُا4272َٙ

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 6صفحح 



ػهٕو حاضة- انراتؼح : انفرلح 

2020-2019انفصم انذراضٙ انثاَٙ 

 تٛاٌ تانًمرراخ انًطجهح نطانة فٙ فصم دراضٙ يٍ فرق ضاتمح

7نجُح رلى 

جايؼح انسلازٚك

كهٛح انحاضثاخ ٔانًؼهٕياخ

انًمرراخحانح انطانةاضى انطانةرلى انجهٕش

يطرجذيصطفٙ يحًذ ػشر٘ يحًذ4273

يطرجذيُٙ يًذٔح انشٕادفٙ يحًذ ػه4274ٗ

يطرجذَذا احًذ اتراْٛى ػطّٛ ػطكٕر4275ِ

يطرجذَٕرْاٌ يحًذ ػثًاٌ يُصٕر4276

يطرجذَٕرْاٌ ْاَٗ حطُٗ يحًذ اتٕ انغٛظ4277

يطرجذْاجر يحًٕد يحًذ ػثذ انْٕاب خفاج4278ٙ

يطرجذْثّ جًال حطٍ ػطكر4279

(انفرلح انثانثح)انٕضائظ انًرؼذدجيطرجذُْذ احًذ ػثذانرحًٍ ػثذانًُؼى انطٛذ4280

يطرجذٔضٛى ٔصفٗ شٕلٗ ػطّٛ ٔاصف4281

يطرجذٚاضر ْٔثح انطٛذ يصطفٙ شا4282ٍْٛ

انًـــصـــذر لـاػـذج تـــٛـــــاَــاخ َــــظــــى انًــؼــهـــٕيــاخ االدارٚـــــح 7يٍ 7صفحح 


