
 
 

 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 تابلاطلا سنجلا سيردتلا

 17/7/1440 خیراتلا دحألا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 تابلاطلل  هللادبع  كلملا ةنيدم يف
 بتكم يناثلا رودلا 325 ىنبم–

 ايلعلا تاساردلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص .1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص .3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص .4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص .6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص  .7
  

 

يندملا لجسلا م  مسالا 
 ينابلا ميهاربإ دلاخ ةبه 7997  .1
 ينارهزلا ناعمج ىنم 4933  .2
 يبرحلا يلع ديعس هريما 4242  .3
 ديعجلا ضيوع نب حلاص فون 4507  .4
 يبرحلا ليخد يلع اهم 8979  .5
 قيتعلا دمحم نب هللادبع ىمل 1323  .6
 روصنملا هللادبع دهف هداغ 0903  .7



يندملا لجسلا م  مسالا 
 يريطملا حلاص دهف قاوشأ 7550  .8
 ينايلعلا ضوع هللادبع هرون 7220  .9
 يليورلا دورطم ةرينم 6233  .10
 لمازلا نرقم دمحم هرون 0846  .11
 ينارهزلا بزاع نيسح ىده 2486  .12
 فسويلا نمحرلادبع حلاص اميد 0136  .13
 ةلمنلا هللادبع ىلع اهم 4998  .14
 يثراحلا رينم ةرون 2625  .15
 يرسودلا كرابم يلع ميرم 6495  .16
 يعيبسلا دهف ءاديغ ةنزخ 2838  .17
 يعيبسلا حلاش يحانم هرون 6219  .18
 يبيتعلا دعقم رياس ريبع 8687  .19
 ساوحلا هللادبع حلاص دوجن 8098  .20
 يزنعلا نيفعلا ةديع 3506  .21
 يبرحلا يلع بيحيرت فطاوع 1851  .22
 يزنعلا فلخ يجح  هحيدم 4879  .23
 بيبضلا ملاس يلع هراس 0735  .24
 لميوهلا ميهارب نبا هللادبع ايه 0329  .25
 يريثكلا نيسح رياشب 9118  .26
 ينارهزلا دمحا نب هللادبع مارم 7215  .27
 نارفس نب رصان نب دلاخ يزاجلا 2194  .28
 يناطحقلا زياف ملاس دهش 2147  .29
 يريطملا لاثم رصان جيرا 8889  .30
 سبايلا هللادبع دعس هراس 5371  .31
  يبييذلا هللادبع ءايه 9938  .32
 دامحلا دمحم نب ناميلس هداغ 3661  .33
 يرمود دمحم ميهاربا ىملس 7484  .34
 يبرحلا ديبع دوسألا ىنم 2474  .35

 

 

 

 



 

 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 تابلاط سنجلا سيردتلا

 18/7/1440 خیراتلا نینثالا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 تابلاطلل  هللادبع  كلملا ةنيدم يف
 بتكم يناثلا رودلا 325 ىنبم–

 ايلعلا تاساردلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص .1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص .3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص .4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص .6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص .7

 

يندملا لجسلا م  مسالا 
 يزنعلا لازن يظفم راونأ 7892  .1
 يناطحقلا يلع ضياع رياشب 2983  .2
 ينيرعلا هللادبع حلاص كالم 6539  .3
 مانغلا دمحم دلاخ يم 4336  .4
 يرمشلا حيرف دمحم ماهير 6049  .5
 يرثشلا نمحرلادبع حلاص يناهت 5750  .6
 يبيتعلا باوث دمحم روهز 5197  .7
 يرسودلا دمحم دوعس يباور 1610  .8
 رايطلا هللادبع نب دمحم هيمس 8012  .9



يندملا لجسلا م  مسالا 
 يناطحقلا بعتم نب يحانم ناور 4204  .10
 يعيبسلا نيقم كرابم فون 6455  .11
 يدورطملا ناميلس نب حلاص ابر 4267  .12
 يفيضلا يدهم ديشر هراس 2872  .13
 مساقلا هللادبع رصان جيرأ 6551  .14
 يزنعلا موصيق فلخ يناهت 7048  .15
 هسيفنلا يلع هللادبع هيقر 1294  .16
 حيرفلا هللادبع نبا دلاخ قاوشا 2082  .17
 خيرفلا دوعس دلاخ هراس 2445  .18
 ينارهشلا يحانم نمحرلادبع ماهس 8286  .19
 نيصحلا عياش دمحم لوتب 5132  .20
 يديرعلا هللادبع نمحرلادبع قاوشأ 7976  .21
 يدماغلا دمحم ةريمأ 3398  .22
 يدماغلا هللادبع يلع ريثأ 0645  .23
 يرهشلا دمحم هللادبع ىورأ 0787  .24
 يريطملا ريضيخم فينم راونا 7796  .25
26.  2238 Aisha Mohammad Faqihi 
 ينيسحلا دمحم هللادبع دنه 0312  .27
 يريطملا دعس ناملس يناهت 1813  .28
 يناطحقلا رفسم نب يحانم هرينم 2623  .29
 هودنساب دمحا ديعس مير 1694  .30
 يديلجلا دئاع فلخ ةولول 0534  .31
 يبرحلا ميلد ناديض مامت 1699  .32
 يضاملا رصان زيزعلادبع مير 1009  .33
 يرمشلا ليحر بيرغ بارس 0176  .34
 ميهيدملا دمحم دمحأ اهم 8194  .35

 

 



 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 تابلاط سنجلا سيردتلا

 19/7/1440 خیراتلا ءاثالثلا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 تابلاطلل هللادبع كلملا ةنيدم يف
 بتكم يناثلا رودلا 325 ىنبم–

  ايلعلا تاساردلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص .1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص .3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص .4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص .6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص .7
  

 

يندملا لجسلا م  مسالا 
 يزنعلا ديع ىسوم ريبع 3528  .1
 ينيشم رداقلادبع هللادبع هدجام 9103  .2
 يثراحلا حرفم ىنم 2852  .3
 يفوجلا زيزعلادبع دوعس هرهوجلا 5001  .4
 يبيتعلا ديعس نب دلاخ فطاوع 9857  .5
 يفرطملا دمح تيشب ءافص 3041  .6
 يطعموبأ حلاص دمحم لمأ 1384  .7
 بيبشلا دمحم ملاس لوتب 3748  .8
 يرجيوتلا  ميهاربإ دمحأ  ةرهوجلا 1095  .9
 يرمشلا يطاش يرذم دونعلا 3770  .10



يندملا لجسلا م  مسالا 
 يزنعلا يجح  لما 8000  .11
 يرمشلا ديهف فئان هخيش 0979  .12
 يرمشلا ميركلادبع دلاخ دجم 6137  .13
 يكلاملا زارش ضاوع قورش 1790  .14
 يناطحقلا يحانم فينم ىنم 2781  .15
 نايضملا يلع دمحم هرون 4824  .16
 فاسعلا فيس هللادبع ىورا 3881  .17
 يريطملا ديعس حارفا 5524  .18
 لجالجلا ميهارب نامثع لانم 7571  .19
 يثراحلا حلاف هللادبع راربا 1916  .20
 يناطحقلا يحانم فون 1696  .21
 لضفلا ميهاربا دمحم دوجن 7902  .22
 ىريطملا مازح نب دهف هرينم 6108  .23
 يقورلا ميحد هيزوف 2489  .24
 ركبوبأ دمحم هللادبع ءاديغ 2579  .25
 يناعدولا دمحم لا دمحم همحر 5361  .26
 يعيبسلا هللادبع نب جارف ديرغت 7201  .27
 ناديع نب دمحم ميهاربا ايه 2256  .28
 يناطحقلا رفاظ دمحم ءالا 7813  .29
  رثيغنلا هللادبع زيزعلادبع ينامأ 6254  .30

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 تابلاط سنجلا سيردتلا

 20/7/1440 خیراتلا ءاعبرألا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 تابلاطلل هللادبع كلملا ةنيدم يف
 بتكم يناثلا رودلا 325 ىنبم–

  ايلعلا تاساردلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص .1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص .3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص .4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص .6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص .7

  
 

يندملا لجسلا م  مسالا 
 يناطحقلا هللادبع نبا دعس لمأ 3773  .1
 يريطملا رابز دعس ىليل 2364  .2
 بضيغملا ةفيلخ نايمح ىورأ 7538  .3
 شارج نب هللادبع دمحم قورش 8299  .4
 يبيتعلا فلخ يراشم مير 0925  .5
 يضاملا رصان زيزعلادبع ةرون 6704  .6
 يليبشلا هللادبع نب دمحم دونعلا 2729  .7
 يصيرخلا ديعس لاعز ءافو 1031  .8
 نارفس نب ناطلس نب حلشم دولخ 2772  .9
 يرهشلا هللادبع نسح ءالو 3737  .10



يندملا لجسلا م  مسالا 
 يريطملا دابع هللاديبع همطاف 4331  .11
 ينارهزلا يريشبلا هللادبع ديعس دعو 7821  .12
 ينارهشلا يلع دمحم ريثا 3391  .13
 يرمشلا ناميضر ناضمر مير 1933  .14
 ديعس لآ ديعس يكرت ءالا 4358  .15
 يبيتعلا ءاضف رينم هيمسو 7032  .16
 يعيبسلا هللادبع فون 5574  .17
 تانابشلا هللادبع رمع نانح 1191  .18
 يناطحقلا ديعس دوعسم فون 8533  .19
 سيمخلا دحاولادبع دومح يناما 9949  .20
 يعيبسلا كرابم ديبع ةرون 1491  .21
 ىسوملا رصان هللادبع هرون 4776  .22
 لهد هدبع نيسح هشيع 1989  .23
 يبرحلا قوزرم ناملس ميرم 2459  .24
 ينيرقلا دمحم نب ديع اله 1543  .25
 نالجعلا نمحرلادبع دعس ءامسا 0363  .26
 يريطملا دمحم نادمح همطاف 5508  .27
 نالجعلا دمحم هللادبع هرون 4236  .28
 يديشرلا دمحم فون 4203  .29
 ديزلا زيزعلادبع دوعس نايب 1272  .30

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 تابلاط سنجلا سيردتلا

 24/7/1440 خیراتلا دحألا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 تابلاطلل هللادبع كلملا ةنيدم يف
 بتكم يناثلا رودلا 325 ىنبم–

  ايلعلا تاساردلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص .1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص .3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص .4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص .6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص .7
  

 

 مسالا يندملا لجسلا م
 يليورلا عودج دمحم ءامسأ 6289  .1
 يبيتعلا يزاغ رصان دهش 9567  .2
 يعيرملا كرابم نب دمحم سانيا 5500  .3
 يرسودلا جيرف دهف دوجن 4206  .4
 يريطملا يفلم بيسم هراس 4125  .5
 بعصلا حلاص دمح هولول 6685  .6
 يبيتعلا كارب نب كرتم دوجنا 1609  .7
 يرمشلا نمحرلادبع لصيف ليده 3239  .8
 ديبع نب نمحرلادبع ميهاربا ءافو 6036  .9
  يشيبلا دعس ملاس ةرينم 7077  .10



 مسالا يندملا لجسلا م
 يرسودلا دعس ميهاربا اهم 9395  .11
 ليلهلا لصيف دمح هرون 1672  .12
 ليقعلا هللادبع حلاص ءارسا 6763  .13
 ىريطملا ليوه نب ىزاغ ديرغت 0623  .14
 ينايرعلا ميهاربا نيسح نينح 2810  .15
 يبيغزلا ميهاربا دمحم همطاف 6047  .16
 يناديوسلا يلع دوعس راونأ 8390  .17
 فينملا هللادبع نب زيزعلادبع يف 2696  .18
 يبرحلا يزاج دمحم ريبع 1196  .19
 يفيفلا يراسم نسح داعس 7395  .20
 يزنعلا دوبع فيان باحر 7468  .21
 يبيتعلا هللا  فيض دهف ريدغ 4110  .22
 دواد لآ دعس زيزعلادبع ماستبا 5006  .23
 يرمعلا زيزع يلع ىنم 2410  .24
 هديحلا دعاسم دمحم مير 2032  .25
 ديشرلا دمحم دهف يردنبلا 5446  .26
 زيافلا دمحم هللادبع فون 3926  .27
 ميوتلا زيزعلادبع نامثع قورش 3474  .28
 يزنعلا يلع ءافيه 2943  .29
 يكلاملا هللادبع دمحا لاون 2793  .30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سيردتلا قرطو جهانملا مسق يف ريتسجاملا جمانربل ةلباقملا دعوم

 ریتسجام ةلحرملا ةيبرتلا دھعملا/ةیلكلا

 مسقلا
 قرطو جهانملا

 تابلاط سنجلا سيردتلا

 25/7/1440 خیراتلا نینثالا مویلا

 عقوم اًحابص  8:00 ةعاسلا
 ةلباقملا

 تابلاطلل هللادبع كلملا ةنيدم يف
 بتكم يناثلا رودلا 325 ىنبم–

  ايلعلا تاساردلا

 ةبولطملا طورشلا
 ) يلي ام راضحإب الإ ةلباقملا لوخد نم بلاط يأ نكمي نل (

 ةقباطملل لصألا عم سویرولاكبلا ةقیثو نم ةقدصم ةروص .1
 يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .2
  ةینطولا ةیوھلا ةروص .3
  )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلا ةقيثو نم ةقدصم ةروص .4
 )نييوبرتلا ريغل( يوبرتلا مولبدلل يميداكألا لجسلا نم ةقدصم ةروص .5
 .تاونس سمخ رخآل نييعماجلا تاردق رابتخا ةجرد نم ةروص .6
 .)ةقباطملل لصألا عم( ةينطولا ةيوهلا نم ةروص .7
 

 

 مسالا يندملا لجسلا م
 زيزعلادبع قلطم فون 3808  .1
 يبيتعلا ديبع هللا  فيض يباور 2280  .2
 يفيرعلا ناميلس دمحم هلاله 7157  .3
 يناطحقلا دمحم دعس اهم 8909  .4
 يزنعلا ءاجر مالحا 6579  .5
 ريقشلا ريقش نمحرلادبع ءالآ 8431  .6
 نرقم لا يلع دمحم ىورا 2522  .7
 مانغلا دمح هللادبع ةمطاف 0051  .8
 يعيبسلا يمحس هللادبع يزاجلا 8981  .9
 يكلاملا فلاخم نب يكرت حرف 8038  .10



 مسالا يندملا لجسلا م
 همساسرلا حلاف ديعس ديرغت 9918  .11
 يحيمط هللادبع يلع لاون 3239  .12
 يرسودلا هللادبع عنام ةمسب 2008  .13
14.  1158 Halah Hameed ALmaliki 
 يقورلا لحسم دعاق ةدهف 4809  .15
 ينارهشلا رفاظ لعاشم 8903  .16
 يرسودلا ديعس حيبيصم ءايمل 1108  .17
 ديهم نب دهف دمحم ىدن 0781  .18
 دربم نب دمحم دشار ةرون 6291  .19
 عياش لا هللادبع زيزعلادبع ةمطاف 5591  .20
 دريوش لا دريوش دمحم هراس 3804  .21
 ىمقبلا داجب ىميوش ءاسعن 1044  .22
 يريفظلا خينف رياس مارم 1713  .23
 يمزاحلا نسحم نب يلع بابر 7772  .24
 دوعسملا فسوي نب ناميلس ناميا 5537  .25
 يلالهلا رون دمحم رثوكلا 8396  .26
 يبرحلا دمحم هللادبع ءامس 4477  .27
 يبيتعلا يداع قلط ءاحضو 0556  .28
 ىبيتعلا ديزم لباذ بياهو 4531  .29
 يبرحلا ىداب ءازج هفيطل 4854  .30
 دشيرم نب ناميلس دوعس ريثا 9194  .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 


