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(2019 / 2018)انذراطح انصثادٛح / انًزدهح انثاَٛح   

– أ –انشعثح   

 
 خ اطى انطانة يٕاد انعثٕر انًٕاد انًطانة تٓا انًالدظاخ

 
 نغح – يذخم انٗ انتزجًح –اطتٛعاب  

 عزتٛح

 1 تثارك دظاو جثٕر٘ يٓذ٘ 

 يذخم انٗ – اَشاء – اطتٛعاب –يذادثح  

نغح عزتٛح-  يقذيح فٙ االدب–انتزجًح   

 2 تثارك اٚاد طعٛذ دايذ قٕاعذ

 نغح – يذخم انٗ انتزجًح –يذادثح  

 عزتٛح

 3 دظٍٛ يذظٍ دًٛذ صفز قٕاعذ

 4 داَٛا عصاو غشال يٓذ٘   

 5 سْزاء جاطى يذًذ جٛاد   

 6 سْزاء عطا طهًاٌ غًٛض   

 7 سُٚة طهًاٌ يذظٍ طهًاٌ   

نغح عزتٛح- تزجًّ–اطتٛعاب    8 طارِ قاطى يذًذ فانخ  

 يذخم انٗ انتزجًح – اطتٛعاب –قزاءج  

  نغح عزتٛح–

 9 طجٗ عثذ انكزٚى شخٛز دظٍٛ 

 10 طجٗ دظٍٛ دًٕد عثاص   

 11 شٓذ عثٕد إتزاْٛى عثٕد   

 12 عهٙ يذًذ شاكز دًٕد   

 13 فزح رٚاض عثذ عهٙ داجى   

 14 فٓذ خهٛم دظٍٛ َاصز   

نغح -  يذخم انٗ انتزجًح –اطتٛعاب  

 عزتٛح

 15 يذًذ يذًٕد طالع طًٛط 

 16 االء يجٛذ جًعّ ادًذ   

 17 اٚح فالح كًال طّ   

 18 رؤٖ يذًذ ْاشى كزٚى   

 19 سْزاء عهٙ ٚثز فارص   

 20 سُٚة دظٍٛ طاْز عهٙ   

 21 طجٗ صفاء عذَاٌ كاظى   

 22 طزٖ عقٛم شُٕ جاطى   

 23 شٓالء عثذ انظادج خانٙ دًٕد   

 24 عذراء عثذ انظالو عشٚش يذًذ   
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(2019 / 2018)انذراطح انصثادٛح / انًزدهح انثاَٛح   

 

 
 خ اطى انطانة يٕاد انعثٕر انًٕاد انًطانة تٓا انًالدظاخ

 

 يذخم انٗ –اطتٛعاب  

  نغح عزتٙ–انتزجًح 

 25 يظهى ْاشى يشتاٌ شٕكح 

 26 يذًذ صفاء كايم   

 27 َٕر جعفز عثاص صادق   

 28 َٕر طايٙ ٚاطٍٛ عهٙ   

 29 َٕر انٓذٖ ٔصفٙ عثٕد كاظى   

 30 ْذٖ طارق َٕرانٙ عثذال   

 31 ْجزاٌ جاطة دظٍ خذاو   

  فائشج يذًذ خهٛفح عهٙ   

تى شًٕنّ تقزار عٕدج انًزقُح قٕٛدْى ضًٍ 

/ يعانجح داالخ طهثح انًزقى ع ط 

2018 / 10 / 25 فٙ 11217/ص  

  دظٍ عالء طانى يذًذ دظٍٛ  

تى شًٕنّ تقزار عٕدج انًزقُح قٕٛدْى ضًٍ 

/ يعانجح داالخ طهثح انًزقى ع ط 

2018 / 10 / 25 فٙ 11217/ص  

  سٚاد عًاد عٛذاٌ راضٙ  

تى شًٕنّ تقزار عٕدج انًزقُح قٕٛدْى ضًٍ 

/ يعانجح داالخ طهثح انًزقى ع ط 

2018 / 10 / 25 فٙ 11217/ص  

  طّ يذًذ َاجٙ ادًذ  
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