
 

 
 

نارجن ةقطنمب دحوتلا ةدارإ ةيعمجب ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ  
٢٢٠٢ ماعل  

تاظحالم مسالا   م 
راوس لا صانق دمحا دمحم   ١ 
فیرشلا دمحا هللادبع ةزمحلا   ٢ 
سیود لا دمحم دمح نامیإ   ٣ 
يداوسلا هللادبع ىیحی ةیلاغ   ٤ 
يمایلا نسح حلاص دوھع   ٥ 
يناویخلا ماسر يلع دمحم   ٦ 
يماطقلا ىیحی يدھم رماث   ٧ 
يمایلا دمح حلاص المج   ٨ 
رضاح ىیحی میھاربإ   ٩ 
يبعصملا هللادبع دمحم حلاص   ١٠ 
نانامز لا نارمس عنام روصنم   ١١ 
هرعج لا هللادبع حاتفلادبع   ١٢ 
يولبلا يلع دمحم ماستبا   ١٣ 
يداھ لآ رباج رفاظ دیعس   ١٤ 
يعداولا حلاص رفسم حلاص   ١٥ 
لییاكملا عنام نسح هللادبع   ١٦ 
لضاف لا يلع هللادبع يكرت   ١٧ 
ةیرش لا يدھم دمحم يلع   ١٨ 
فدرم لا نالعو نسح دمحم   ١٩ 
يعملألا يلع میھاربا ءارھز   ٢٠ 
دعس لا دمحم هللادبع ایام   ٢١ 
يناطحقلا دیعس دیعس فافع   ٢٢ 
يریسع يیحی هللادبع ةمطاف   ٢٣ 
سیود لا يزوب يداھ ةمطاف   ٢٤ 
يعنزملا دمحم عنام ةمطاف   ٢٥ 



 

 
 

 
 

نارجن ةقطنمب دحوتلا ةدارإ ةيعمجب ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ  
 

١٢٠٢ ماعل  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

تاظحالم مسالا   م 
راوس لا صانق دمحا دمحم   ١ 
فیرشلا دمحا هللادبع ةزمحلا   ٢ 
نابیذ لا عنام دمح عنام   ٣ 
سیود لا دمحم دمح نامیإ   ٤ 
رینتسم لا بلاغ دمحم ةداغ   ٥ 
يدیوسلا هللادبع ىیحی ةیلاغ   ٦ 
يعداولا دمحم نایح لایرف   ٧ 
سیود لا يدھم دمحا لانم   ٨ 
دعسم لا يدھم حلاص دمح   ٩ 
يناویخلا ماسر يلع دمحم   ١٠ 
راوس لا صانق دمحأ صانق   ١١ 
يمایلا نسح حلاص دوھع   ١٢ 
نیدابزلا دمحم نیسح رصان   ١٣ 
يماطقلا ىیحی يدھم رماث   ١٤ 
يمایلا دمح حلاص المج   ١٥ 
رضاح ىیحی میھاربإ   ١٦ 
يبعصملا هللادبع دمحم حلاص   ١٧ 
يمایلا ملاس حلاص يداھ   ١٨ 



 

 
 
 
 

نارجن ةقطنمب دحوتلا ةدارإ ةيعمجب ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ  
٢٠٢٠ ماعل  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

تاظحالم مسالا   م 
راوس لا صانق دمحا دمحم   ١ 
فیرشلا دمحا هللادبع ةزمحلا   ٢ 
نابیذ لا عنام دمح عنام   ٣ 
سیود لا دمحم دمح نامیإ   ٤ 
رینتسم لا بلاغ دمحم ةداغ   ٥ 
يدیوسلا هللادبع ىیحی ةیلاغ   ٦ 
يعداولا دمحم نایح لایرف   ٧ 
سیود لا يدھم دمحا لانم   ٨ 
دعسم لا يدھم حلاص دمح   ٩ 
يناویخلا ماسر يلع دمحم   ١٠ 
راوس لا صانق دمحأ صانق   ١١ 
يمایلا نسح حلاص دوھع   ١٢ 
نیدابزلا دمحم نیسح رصان   ١٣ 
يماطقلا ىیحی يدھم رماث   ١٤ 
يمایلا دمح حلاص المج   ١٥ 
رضاح ىیحی میھاربإ   ١٦ 
يبعصملا هللادبع دمحم حلاص   ١٧ 
يمایلا ملاس حلاص يداھ   ١٨ 



 

 
 
 

نارجن ةقطنمب دحوتلا ةدارإ ةيعمجب ةيمومعلا ةيعمجلا ءاضعأ  
٢٠١٩ ماعل  

 
 

 

 
 

تاظحالم مسالا   م 
راوس لا صانق دمحا دمحم   ١ 
فیرشلا دمحا هللادبع ةزمحلا   ٢ 
نابیذ لا عنام دمح عنام   ٣ 
سیود لا دمحم دمح نامیإ   ٤ 
رینتسم لا بلاغ دمحم ةداغ   ٥ 
يدیوسلا هللادبع ىیحی ةیلاغ   ٦ 
يعداولا دمحم نایح لایرف   ٧ 
سیود لا يدھم دمحا لانم   ٨ 
دعسم لا يدھم حلاص دمح   ٩ 
يناویخلا ماسر يلع دمحم   ١٠ 
راوس لا صانق دمحأ صانق   ١١ 
يمایلا نسح حلاص دوھع   ١٢ 
نیدابزلا دمحم نیسح رصان   ١٣ 
يماطقلا ىیحی يدھم رماث   ١٤ 
يمایلا دمح حلاص المج   ١٥ 
رضاح ىیحی میھاربإ   ١٦ 
يبعصملا هللادبع دمحم حلاص   ١٧ 
يمایلا ملاس حلاص يداھ   ١٨ 


